
 
 חטיבת כלכלה

 

 ספר תעריפי המים והביוב

תעריפים לצרכני מים וביוב )מקורות, ספקים מקומיים 

 9.2011.1 -ותאגידים( 

ודמי , טבלאות התעריפים למים ולביוב ו/או הביוב לציבור הצרכנים וספקי המים ,מוצגות בזאת

 .  1.1.2019הנכונים ליום  המים

 : לתשומת הלב, יודגש כי

 ים בטבלאות מייצג תעריף כולל לצרכן, ואינו מחליף את הפירוט הנדרש פירוט התעריפ

ספק בהודעת החיוב. בטבלאות התעריפים מוצגים הן התעריפים המתפרסמים ברשומות המ

ספק החובה לוודא את התעריף המלא לחיוב, הוהן תעריפים תוצאתיים. בכל מקרה, על 

 בטרם חיוב הצרכן. 

  17. וכוללים עדכון מדדים כמפורט להלן בפרק 1.1.2019התעריפים נכונים ליום. 

 .חישוב המע"מ הינו לפי שיעורו במועד פרסום זה 

  התעריפים כפופים לשינויים בהתאם למנגנוני העדכון השונים הקבועים בכללים ובמועדים

 הקבועים שם, לפי העניין.

 ר תעריפים מובהר בזה, כי בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או חוסר בין האמור בספ

 גובר. הקבוע בכללים, הקבוע בכללי התעריפיםזה לבין 

 .1.7.2018* לתשומת הלב, הטבלאות מחליפות את טבלאות התעריפים שפורסמו ביום 
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 תיקונים בספר התעריפים

 :22/01/2019 –גרסה שנייה 

תיקון בהתאם  –)דמי הקמה לתשתיות מים וביוב בתאגידים(  16תיקון הנתונים בפרק  (1
 למפורסם ברשומות.

ל ידי רשויות החייבות בתאגוד שטרם )תעריפי רכישת מים ממקורות ע 7תיקון הנתונים בפרק  (2
 תיקון הנתונים בעמודת תעריפי ביוב לנתונים לפני מע"מ. –התאגדו( 

 תוקנו התעריפים לספקים מקומיים. –)תעריפי נזילה(  9תיקון פרק  (3

נוספו תעריפי מועצה איזורית  –הקמת תשתיות למים(  –)מועצות איזוריות  14תיקון פרק  (4
  עמק חפר.
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 ביוב לצרכני תאגידי מים וביובתעריפי מים ו .1

 –כללי תאגידי מים וביוב )תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב(, התש"ע 

2009 

 סוג התעריף קבוצת תעריף

תעריף 
לקוב( )₪ 

ללא 
 מע"מ

תעריף 
לקוב( )₪ 

כולל 
 מע"מ

 הערות

מים שפירים לחקלאות 
(I:) 

 2.683 2.293 כמות א
ותעריף  כולל תעריף חלוקה

 "שיקום"

מים שפירים 
 (:Iלחקלאות )

 4.196 3.586 10%כמות נחרגת עד 
כולל תעריף חלוקה ותעריף 

 "שיקום"

מים שפירים 
 (:Iלחקלאות )

 7.013 5.994 10%כמות נחרגת העולה על 
כולל תעריף חלוקה ותעריף 

 "שיקום"

 מים אחרים לחקלאות:

התעריפים לפי כללי מקורות 
 - 4מס' המפורטים בטבלה 

מים לחקלאות שהרכבם מונע 
שימוש במי שתייה, מים 

מליחים, מי קולחים או מי 
 0.333שפד"ן ובתוספת של 

 ()רכיבי חלוקה ואחזקה

  

התוספת הינה סכום של       .1
תעריף חלוקה, תעריף "שיקום" 
 ורכיב בגובה שיעור המע"מ.

תאגיד אשר מספק מי       .2
י קולחין מייצור עצמי אינו רשא

לגבות  את רכיבי החלוקה 
 לקוב(. ₪ 0.335והשיקום. )

מים שפירים לבית או 
לכל צריכה אחרת 

 )כולל ביוב(:
 6.881 5.881 לכל כמות מוכרת

הזכאות לכמות מוכרת ליחידת 
 קוב לחודש 7דיור לא תפחת מ 

מים שפירים לבית או 
לכל צריכה אחרת 

 )כולל ביוב(:

כל כמות נוספת, לרבות 
ת: מסחר, צריכה אחר

מלאכה, בתי חולים ומקוואות, 
שירותים, מוסדות, משרדים, 

 תעשיה, עסקים

11.073 12.955 
בעד כל  –לכל צריכה אחרת 

קוב בשנה  15,000כמות שעד 
 שסופקה דרך מד מים בודד

מים שפירים לבית או 
לכל צריכה אחרת 

 )כולל ביוב(:

כל כמות נוספת, לרבות 
צריכה אחרת: מסחר, 

י חולים ומקוואות, מלאכה, בת
שירותים, מוסדות, משרדים, 

 תעשיה, עסקים

10.173 11.902 
קוב  15,000לצרכן גדול מעל 

קוב בשנה  250,000בשנה ועד 
 במד מים בודד

מים שפירים לבית או 
לכל צריכה אחרת 

 )כולל ביוב(:

כל כמות נוספת, לרבות 
צריכה אחרת: מסחר, 

מלאכה, בתי חולים ומקוואות, 
, מוסדות, משרדים, שירותים

 תעשיה, עסקים

9.923 11.610 
קוב  250,000לצרכן גדול מעל 

 בשנה, מצרפי לכל מוני המים.

מים שפירים לבית או 
לכל צריכה אחרת 

 )כולל ביוב(:

תעריף אחיד למוסדות ציבור 
 של רשות מקומית

8.968 10.492   
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 סוג התעריף קבוצת תעריף

תעריף 
לקוב( )₪ 

ללא 
 מע"מ

תעריף 
לקוב( )₪ 

כולל 
 מע"מ

 הערות

 כבאות:

תעריף אחיד לרשות הכבאות 
 וההצלה )מים לאתרי מילוי

כבאיות, מים שרשות הכבאות 
צרכה ללא מדידה, ומים 
שנצרכו באירועי כבאות 

 חריגים(

8.047 9.415 

בעד מים שצרכה רשות הכבאות 
וההצלה בלא מדידה, בכל שנה 

כמות מים השווה למכפלה של  –
מ"ק במספר הנפשות  0.05

לפי הרשום בתחומה של החברה 
ברשימת היישובים, אוכלוסייתם 

מה הלשכה וסמליהם, שפרס
המרכזית לסטטיסטיקה, העדכני 
ליום שקדם למשלוח הודעת 

 החיוב.
התעריף אינו מתייחס לתחנות 
כיבוי אש שם משולם תעריף 
מלא ככל צרכן אחר לפי קריא 

 מד המים.

 7.216 6.168 כמות בהקצאה גינון ציבורי:
מים שהוקצו ונצרכו כדין 

 להשקיית גינון ציבורי.

 גינון ציבורי:
בשיעור שאינו עולה חריגה 

 מן הכמות המוקצית 8%על 
7.710 9.021 

מים שהוקצו ונצרכו כדין 
 להשקיית גינון ציבורי.

 גינון ציבורי:
 8%חריגה בשיעור העולה על 

 מן הכמות המוקצית 
9.252 10.825 

מים שהוקצו ונצרכו כדין 
 להשקיית גינון ציבורי

מים אחרים לכל 
 (:IIצריכה אחרת )

על  10%תוספת של 
התעריפים הנקובים בכללי 
מקורות המפורטים בטבלה 

מים לכל צריכה  - 4מס' 
אחרת שהרכבם מונע שימוש 
במי שתייה, מים מליחים, מי 

 קולחים או מי שפד"ן

    

מים אחרים לכל 
 (:IIצריכה אחרת )

הולכת מים ע"י תאגיד 
לחברת מקורות או לספק 

 מקומי אחר
0.286 0.335   

I.  וב יהיה, בהתאם לתעריף הקבוע בכללי מקורות, לפי הכמויות, סוג  המים התעריף  לכל ק

 .והעניין בתוספת תעריף ההולכה

II.  בהעדר הוראה על מתן שירותי תשתית או הוראה אחרת לפי הכללים, יהיה תעריף ברירת

המחדל להולכת מים בין ספקים בהתאם לתעריף הנקוב לעיל, למעט במקרים בהם הספק 

 יק ועלות ההולכה מוכרת לו בתעריף ההפקה וההולכה.הראשון הינו מפ

 חזור
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תעריפי מים המסופקים מאת ספקים מקומיים שהם רשויות  .2

 מקומיות שחייבים בתאגוד וטרם התאגדו

( 2010-ו 2009כללי ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 

שירותי מים וביוב ברשויות מקומיות שאינן רשויות מקומיות בלא תאגיד ואשר טרם )תעריפי 

 2015-העבירו את שירותי המים והביוב לחברה()תיקון(, תשע"ו

קבוצת 
 תעריף

 סוג התעריף
)₪ תעריף 

 לקוב(
 הערות

מים שפירים 
לחקלאות 

(I:) 
 2.293 כמות א

. כולל תעריף חלוקה ותעריף 1
 "שיקום".

ם הנקובים הינם . התעריפי2
 בהפחתת רכיב בגובה שיעור המע"מ

מים שפירים 
לחקלאות 

(I:) 
 3.586 10%כמות נחרגת עד 

תעריף חלוקה ותעריף  . כולל1
 "שיקום".

התעריפים הנקובים הינם  .2
 בהפחתת רכיב בגובה שיעור המע"מ

מים שפירים 
לחקלאות 

(I:) 
 5.994 10%כמות נחרגת העולה על 

וקה ותעריף . כולל תעריף חל1
 "שיקום".

. התעריפים הנקובים הינם 2
 בהפחתת רכיב בגובה שיעור המע"מ

מים אחרים 
 לחקלאות:

התעריפים לפי כללי מקורות 
מים  - 4המפורטים בטבלה מס' 

לחקלאות שהרכבם מונע שימוש במי 
שתייה, מים מליחים, מי קולחים או מי 

)רכיבי  0.333שפד"ן ובתוספת של 
 חלוקה ואחזקה(

 

התוספת הינה סכום של       .1
תעריף חלוקה, תעריף "שיקום" ורכיב 
 בגובה שיעור המע"מ.

תאגיד אשר מספק מי קולחין       .2
מייצור עצמי אינו רשאי לגבות  את 

 ₪ 0.335רכיבי החלוקה והשיקום. )
 לקוב(.

מים שפירים 
לבית או לכל 
צריכה אחרת 
 )כולל ביוב(:

 6.881 לכל כמות מוכרת
אות לכמות מוכרת ליחידת דיור הזכ

קוב לחודש. התעריף  7לא תפחת מ 
 כולל מע"מ.

מים שפירים 
לבית או לכל 
צריכה אחרת 
 )כולל ביוב(:

כל כמות נוספת, לרבות צריכה 
אחרת: מסחר, מלאכה, בתי חולים 

ומקוואות, שירותים, מוסדות, משרדים, 
לצרכן שאינו עוסק  -תעשיה, עסקים 

 מורשה.

12.955 

בעד כל כמות  -ל צריכה אחרת לכ
קוב בשנה שסופקה  15,000שעד 

דרך מד מים בודד. התעריף כולל 
 מע"מ.

מים שפירים 
לבית או לכל 
צריכה אחרת 
 )כולל ביוב(:

לכל כמות נוספת ולכל צריכה אחרת  
לצרכן שאינו עוסק  -לצרכן גדול  -

 מורשה.
11.902 

קוב בשנה  15,000לצרכן גדול מעל 
קוב בשנה, במד מים  250,000ועד 

 בודד. התעריף כולל מע"מ.
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קבוצת 
 תעריף

 סוג התעריף
)₪ תעריף 

 לקוב(
 הערות

מים שפירים 
לבית או לכל 
צריכה אחרת 
 )כולל ביוב(:

לכל כמות נוספת ולכל צריכה אחרת  
לצרכן שאינו  -לצרכן גדול מאד  -

 עוסק מורשה.
11.610 

קוב   250,000לצרכן גדול מעל 
בשנה, מצרפי לכל מוני המים. 

 התעריף כולל מע"מ.

ים מים שפיר
לבית או לכל 
צריכה אחרת 
 )כולל ביוב(:

כל כמות נוספת, לרבות צריכה 
אחרת: מסחר, מלאכה, בתי חולים 

ומקוואות, שירותים, מוסדות, משרדים, 
לצרכן עוסק  -תעשיה, עסקים(

 מורשה 

11.073   

מים שפירים 
לבית או לכל 
צריכה אחרת 
 )כולל ביוב(:

לכל כמות נוספת ולכל צריכה אחרת  
 עוסק מורשהרכן גדול, לצ -

10.173 
קוב בשנה  15,000לצרכן גדול מעל 

קוב בשנה, במד מים  250,000ועד 
 בודד.

מים שפירים 
לבית או לכל 
צריכה אחרת 
 )כולל ביוב(:

לכל כמות נוספת ולכל צריכה אחרת  
 עוסק מורשהלצרכן גדול,  -

9.923 
קוב בשנה,  250,000לצרכן גדול מעל 

 ים.מצרפי לכל מוני המ

מים שפירים 
לבית או לכל 
צריכה אחרת 
 )כולל ביוב(:

בתי חולים, בתי מרחץ ומקוואות לפי 
 )ב((112חוק המים)סע' 

3.148 
בהתאם לכמות שאושרה  -בתי חולים

לרכישה בתעריף זה. התעריף כולל 
 מע"מ.

 כבאות:

תעריף אחיד לרשות הכבאות וההצלה 
)מים לאתרי מילוי כבאיות, מים 

ות צרכה ללא מדידה, שרשות הכבא
 ומים שנצרכו באירועי כבאות חריגים(

8.047 

בעד מים שצרכה רשות הכבאות 
 –וההצלה בלא מדידה, בכל שנה 

 0.05כמות מים השווה למכפלה של 
מ"ק במספר הנפשות בתחומה של 

לפי הרשום ברשימת החברה 
היישובים, אוכלוסייתם וסמליהם, 
שפרסמה הלשכה המרכזית 

ני ליום שקדם העדכלסטטיסטיקה, 
 .למשלוח הודעת החיוב

התעריף אינו מתייחס לתחנות כיבוי 
אש שם משולם תעריף מלא ככל 

 צרכן אחר לפי קריא מד המים.

מים אחרים 
לכל צריכה 

 (:IIאחרת )

על התעריפים  10%תוספת של 
הנקובים בכללי מקורות המפורטים 

מים לכל צריכה  - 4בטבלה מס' 
מוש במי אחרת שהרכבם מונע שי

שתייה, מים מליחים, מי קולחים או מי 
 שפד"ן

   

מים אחרים 
לכל צריכה 

 (:IIאחרת )

הולכת מים ע"י תאגיד לחברת מקורות 
 או לספק מקומי אחר

0.335 
לספק  0.286)

שאינו עוסק 
(מורשה  
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I.  התעריף  לכל קוב יהיה, בהתאם לתעריף הקבוע בכללי מקורות, לפי הכמויות, סוג  המים

 .לספק שאינו עוסק מורשה( 0.286) ₪ 0.335 יין בתוספת תעריף ההולכהוהענ

II.  בהעדר הוראה על מתן שירותי תשתית או הוראה אחרת לפי הכללים, יהיה תעריף ברירת

המחדל להולכת מים בין ספקים בהתאם לתעריף הנקוב לעיל, למעט במקרים בהם הספק 

 ההפקה וההולכה. הראשון הינו מפיק ועלות ההולכה מוכרת לו בתעריף

 חזור
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תעריפי מים המסופקים מאת ספקים מקומיים שאינם חייבים  .3

 בתאגוד

 1984 -כללי המים )תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים(, תשנ"ד 

 .התעריפים הינם עבור אספקת מים בלבד ללא שירותי ביוב

 סוג התעריף קבוצת תעריף
)₪ תעריף 

 לקוב(
 הערות

מים שפירים לחקלאות 
(I:) 

 2.293 כמות א

. התעריפים חלים על ספקים 1
שבתחום מועצה -מקומיים 

 מקומית או עירייה.
. כולל תעריף חלוקה ותעריף 2

 "שיקום".
. התעריפים הנקובים הינם 3

בהפחתת רכיב בגובה שיעור 
 המע"מ.

מים שפירים לחקלאות 
(I:) 

 3.586 10%כמות נחרגת עד 

. התעריפים חלים על ספקים 1
שבתחום מועצה -מקומיים 

 מקומית או עירייה.
. כולל תעריף חלוקה ותעריף 2

 "שיקום".
. התעריפים הנקובים הינם 3

בהפחתת רכיב בגובה שיעור 
 המע"מ.

מים שפירים לחקלאות 
(I:) 

כמות נחרגת העולה על 
10% 

5.994 

. התעריפים חלים על ספקים 1
מועצה שבתחום -מקומיים 

 מקומית או עירייה.
. כולל תעריף חלוקה ותעריף 2

 "שיקום".
. התעריפים הנקובים הינם 3

בהפחתת רכיב בגובה שיעור 
 המע"מ.
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 סוג התעריף קבוצת תעריף
)₪ תעריף 

 לקוב(
 הערות

 מים אחרים לחקלאות:

התעריפים לפי כללי 
מקורות המפורטים 

מים  - 4בטבלה מס' 
לחקלאות שהרכבם מונע 

שימוש במי שתייה, מים 
מליחים, מי קולחים או מי 

"ן ובתוספת של שפד
)רכיבי חלוקה  0.335

 ואחזקה(.
*לספק שאינו עוסק 

)בנטרול  0.286-מורשה
 רכיב המע"מ(

  

התוספת הינה סכום של       .1
תעריף חלוקה ותעריף "שיקום" 

ובתוספת/ בהפחתת רכיב בגובה 
 שיעור המע"מ, לפי העניין.

ספק עוסק מורשה אשר       .2
מספק מי קולחין מייצור עצמי 

נו רשאי לגבות את רכיבי אי
 ₪ 0.333החלוקה והשיקום ) 

 לקוב(.
ספק אשר מספק מי       .3

קולחין מייצור עצמי  ואינו עוסק 
מורש, אינו רשאי לגבות את 

 0.286רכיבי החלוקה והשיקום. )
 לקוב (. ₪

מים שפירים לבית או 
 לכל צריכה אחרת:

 3.340 לכל כמות מוכרת
 הזכאות לכמות מוכרת ליחידת

קוב לחודש'  7דיור לא תפחת מ 
 כולל מע"מ.

מים שפירים לבית או 
 לכל צריכה אחרת:

לכל כמות נוספת ולכל 
 צריכה אחרת

9.415 

קוב  15,000בעד כל כמות שעד 
בשנה, שסופקה דרך מד מים 

בודד )לרבות גינון, מסחר, 
מלאכה, שירותים, מוסדות, 

משרדים, עסקים ולמעט צרכן 
 ע"מ.עוסק מורשה( כולל מ

מים שפירים לבית או 
 לכל צריכה אחרת:

לכל כמות נוספת ולכל 
לצרכן  -צריכה אחרת  

 גדול
8.713 

קוב  15,000לצרכן גדול מעל 
קוב בשנה  250,000בשנה ועד 

 במד מים בודד כולל מע"מ.

מים שפירים לבית או 
 לכל צריכה אחרת:

לכל כמות נוספת ולכל 
לצרכן  -צריכה אחרת  

 גדול
8.420 

קוב  250,000צרכן גדול מעל ל
בשנה, מצרפי לכל מוני המים, 

 כולל מע"מ.

מים שפירים לבית או 
 לכל צריכה אחרת:

לכל צריכה אחרת לצרכן 
 עוסק מורשה

8.047 
קוב  15,000בעד כל כמות שעד 

בשנה, שסופקה דרך מד מים 
 בודד לא כולל מע"מ.

מים שפירים לבית או 
 לכל צריכה אחרת:

רת לצרכן לכל צריכה אח
 צרכן גדול-עוסק מורשה 

7.447 
קוב  15,000לצרכן גדול מעל 

בשנה במד מים בודד לא כולל 
 מע"מ.

מים שפירים לבית או 
 לכל צריכה אחרת:

לכל צריכה אחרת לצרכן 
 צרכן גדול–עוסק מורשה 

7.197 
קוב  250,000לצרכן גדול מעל 

בשנה, מצרפי לכל מוני המים, לא 
 כולל מע"מ.

רים לבית או מים שפי
 לכל צריכה אחרת:

בתי חולים, בתי מרחץ 
ומקוואות לפי חוק 

)ב(( שאינם 112המים)סע' 
 עוסקים מורשים

3.148 
בהתאם לכמות  -בבתי חולים 

 שאושרה לרכישה בתעריף זה.
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 סוג התעריף קבוצת תעריף
)₪ תעריף 

 לקוב(
 הערות

 כבאות:

תעריף אחיד לרשות 
הכבאות וההצלה )מים 

לאתרי מילוי כבאיות, מים 
שרשות הכבאות צרכה 

מים שנצרכו ללא מדידה, ו
 באירועי כבאות חריגים(

9.415 

בעד מים שצרכה רשות הכבאות 
 –וההצלה בלא מדידה, בכל שנה 
כמות מים השווה למכפלה של 

מ"ק במספר הנפשות  0.05
לפי הרשום בתחומה של החברה 

ברשימת היישובים, אוכלוסייתם 
וסמליהם, שפרסמה הלשכה 

ני המרכזית לסטטיסטיקה, העדכ
לוח הודעת ליום שקדם למש

 .החיוב
התעריף אינו מתייחס לתחנות 

כיבוי אש שם משולם תעריף מלא 
ככל צרכן אחר לפי קריא מד 

 המים.
 תעריף כולל מע"מ

 7.217 כמות בהקצאה גינון ציבורי:
מים שהוקצו ונצרכו כדין 

להשקיית גינון ציבורי. כולל 
 מע"מ.

 גינון ציבורי:
חריגה בשיעור שאינו עולה 

כמות מן ה 8%על 
 המוקצית

9.021 
מים שהוקצו ונצרכו כדין 

להשקיית גינון ציבורי. כולל 
 מע"מ.

 גינון ציבורי:
חריגה בשיעור העולה על 

 מן הכמות המוקצית  8%
10.825 

מים שהוקצו ונצרכו כדין 
להשקיית גינון ציבורי. כולל 

 מע"מ.

מים אחרים לכל צריכה 
 (:IIאחרת )

על  10%תוספת של 
ובים בכללי התעריפים הנק

מקורות המפורטים 
מים לכל  - 4בטבלה מס' 

צריכה אחרת שהרכבם 
מונע שימוש במי שתייה, 

מים מליחים, מי קולחים או 
 מי שפד"ן

    

מים אחרים לכל צריכה 
 (:IIאחרת )

הולכת מים ע"י ספק 
מקומי לחברת מקורות או 

 לספק מקומי אחר

0.335 
לספק  0.286)

שאינו עוסק 
(מורשה  

 
 
 

דר הוראה על מתן שירותי בהע
תשתית או אישור מנהל הרשות 

לתעריף מסוים יהיה תעריף 
ברירת המחדל להולכת מים בין 
ספקים בהתאם לתעריף הנקוב 

 לעיל.
התעריף לכל קוב יהיה, בהתאם 
לתעריף הקבוע בכללי מקורות, 
לפי הכמויות, סוג המים והעניין 

 בתוספת תעריף ההולכה.
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 סוג התעריף קבוצת תעריף
)₪ תעריף 

 לקוב(
 הערות

 אחזקת מערכות מים או
ביוב לגבי מים לכל 

 מטרה למעט חקלאות
 0.829 ספק מקומי רשותי

רכיב זה כלול בתעריף המים ואין 
 לחייב בנוסף

אחזקת מערכות מים או 
ביוב לגבי מים לכל 

 מטרה למעט חקלאות
 0.367 ספק מקומי אחר

רכיב זה כלול בתעריף המים ואין 
 לחייב בנוסף

 רכיבי חלוקה ואחזקה:

תעריף חלוקת מים 
 חקלאותל

 0.244  
לספק שאינו 
 -עוסק מורשה 

0.209 

התעריפים הנקובים הינם 
בתוספת/הפחתת רכיב בגובה 

 שיעור המע"מ.

 רכיבי חלוקה ואחזקה:
אחזקת מערכות מים או 
 ביוב לגבי מים לחקלאות

0.091 
לספק שאינו 
 -עוסק מורשה 

0.078 

התעריפים הנקובים הינם 
בתוספת/הפחתה רכיב בגובה 

 מע"מ.שיעור ה

I.  התעריף  לכל קוב יהיה, בהתאם לתעריף הקבוע בכללי מקורות, לפי הכמויות, סוג  המים

 .לספק שאינו עוסק מורשה( 0.286) ₪ 0.335 והעניין בתוספת תעריף ההולכה
 

II.  בהעדר הוראה על מתן שירותי תשתית או הוראה אחרת לפי הכללים, יהיה תעריף ברירת

התאם לתעריף הנקוב לעיל, למעט במקרים בהם הספק המחדל להולכת מים בין ספקים ב

 הראשון הינו מפיק ועלות ההולכה מוכרת לו בתעריף ההפקה וההולכה.

 חזור
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 תעריפי מים המסופקים מאת מקורות .4

 1987 -פי כללי המים )תעריפי מים המסופקים מאת מקורות(, התשמ"ז -על

 קבוצת תעריף
 מספר
סעיף 

 בכללים

סוג 
 התעריף

תעריף 
 ₪(

לקוב( 
ללא 
 מע"מ

תעריף 
 ₪(

לקוב( 
כולל 
 מע"מ

 הערות

מים שפירים 
 (:Iלחקלאות )

1.1.7 
מים שפירים 

 לחקלאות
2.007 2.348   

מים שפירים 
 (:Iלחקלאות )

1.1.9 
כמות נחרגת 

 10%עד 
3.300 3.861   

מים שפירים 
 (:Iלחקלאות )

1.1.9 
כמות נחרגת 

 העולה על
10% 

5.708 6.678   

 שפד"ן לחקלאות:
1.2 

כמות 
 בהקצאה

1.116 1.306   

 1.2 שפד"ן לחקלאות:
כמות נחרגת 

 10%עד 
3.300 3.861   

 שפד"ן לחקלאות:
1.2 

כמות נחרגת 
העולה על 

10% 
5.708 6.678   

קולחים להשקיה 
בלתי מוגבלת 

 לחקלאות:
1.3.1 

כמות 
 בהקצאה

1.189 1.391   

ה קולחים להשקי
בלתי מוגבלת 

 לחקלאות:
1.3.1 

כמות נחרגת 
 8%עד 

1.486 1.739   

קולחים להשקיה 
בלתי מוגבלת 

 לחקלאות:
1.3.1 

כמות נחרגת 
העולה על 

8% 
1.784 2.087   

מי קולחים באיכות 
נמוכה מהשקיה 

 בלתי מוגבלת:

1.3.2 
כמות 

 בהקצאה
1.023 1.196 

באיכות נמוכה מן הקבוע בפסקת 
בוהה ממוליכות או ג 1.3.1משנה 

דציסימנס למטר,  1.7חשמלית של 
 עד לכמות המוקצית

מי קולחים באיכות 
נמוכה מהשקיה 

 בלתי מוגבלת:

1.3.2 
כמות נחרגת 

 8%עד 
1.278 1.495 

באיכות נמוכה מן הקבוע בפסקת 
או גבוהה ממוליכות  1.3.1משנה 

דציסימנס למטר,  1.7חשמלית של 
 עד לכמות המוקצית

כות מי קולחים באי
נמוכה מהשקיה 

 בלתי מוגבלת:

1.3.2 
כמות נחרגת 

העולה על 
8% 

1.534 1.795 

באיכות נמוכה מן הקבוע בפסקת 
או גבוהה ממוליכות  1.3.1משנה 

דציסימנס למטר,  1.7חשמלית של 
 עד לכמות המוקצית
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 קבוצת תעריף
 מספר
סעיף 

 בכללים

סוג 
 התעריף

תעריף 
 ₪(

לקוב( 
ללא 
 מע"מ

תעריף 
 ₪(

לקוב( 
כולל 
 מע"מ

 הערות

תעריפים מיוחדים 
 -לכמות בהקצאה 
 זמר, עיון ומחולה:

1.5 
זמר, עיון 

 ומחולה
1.807 2.114   

תעריפים מיוחדים 
 -לכמות בהקצאה 
 זמר, עיון ומחולה:

1.5 
כמות נחרגת 

 10%עד 
3.300 3.861   

תעריפים מיוחדים 
 -לכמות בהקצאה 
 זמר, עיון ומחולה:

1.5 
כמות נחרגת 

העולה על 
10% 

5.708 6.678   

מים מליחים 
 לחקלאות:

 1.764 1.508 מים מליחים 1.6.1

ת  מהכמות המוקצי 8%חריגה עד 
מהתעריף לכל דרגת  125%  -

 150% - 8%מליחות. חריגה מעל 
 .מהתעריף לכל דרגת מליחות

מים מליחים 
 לחקלאות:

)א(  1.6.2 

מים 
שמוליכותם 
החשמלית 

 -ל 1.9בין 
2.65 

 )דציסימנס(

1.357 1.588 

מהכמות המוקצית   8%חריגה עד 
מהתעריף לכל דרגת  125%  -

 150% - 8%מליחות. חריגה מעל 
 .תעריף לכל דרגת מליחותמה

מים מליחים 
 לחקלאות:

)ב(  1.6.2 

 מים
שמוליכותם 
החשמלית 

2.65בין   -ל  
3.4 

 (דציסימנס)

1.267 1.482 

מהכמות המוקצית   8%חריגה עד 
מהתעריף לכל דרגת  125%  -

 150% - 8%מליחות. חריגה מעל 
 .מהתעריף לכל דרגת מליחות

מים מליחים 
 לחקלאות:

)ג(  1.6.2 

 מים
שמוליכותם 
החשמלית 

 -ל 3.4בין 
4.1 

 )דציסימנס(

1.146 1.341 

מהכמות המוקצית   8%חריגה עד 
מהתעריף לכל דרגת  125%  -

 150% - 8%מליחות. חריגה מעל 
 .מהתעריף לכל דרגת מליחות

מים מליחים 
 לחקלאות:

)ד(  1.6.2 

מים 
שמוליכותם 
החשמלית 

 4.8-ל 4.1בין 
 )דציסימנס(

1.056 1.235 

מהכמות המוקצית   8%גה עד חרי
מהתעריף לכל דרגת  125%  -

 150% - 8%מליחות. חריגה מעל 
 .מהתעריף לכל דרגת מליחות

מים מליחים 
 לחקלאות:

)ה(  1.6.2 

מים 
שמוליכותם 
החשמלית 

 5.2-ל 4.8בין 
 )דציסימנס(

0.995 1.164 

מהכמות המוקצית   8%חריגה עד 
מהתעריף לכל דרגת  125%  -

 150% - 8%יגה מעל מליחות. חר
 .מהתעריף לכל דרגת מליחות
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 קבוצת תעריף
 מספר
סעיף 

 בכללים

סוג 
 התעריף

תעריף 
 ₪(

לקוב( 
ללא 
 מע"מ

תעריף 
 ₪(

לקוב( 
כולל 
 מע"מ

 הערות

מים מליחים 
 לחקלאות:

)ו(  1.6.2 

מים 
שמוליכותם 
החשמלית 

 10-ל 5.2בין 
 )דציסימנס(

0.905 1.059 

מהכמות המוקצית   8%חריגה עד 
מהתעריף לכל דרגת  125%  -

 150% - 8%מליחות. חריגה מעל 
 .מהתעריף לכל דרגת מליחות

מים מליחים 
 ת:לחקלאו

)ז(  1.6.2 

מים 
שמוליכותם 
החשמלית 

 10-מעל ל
 )דציסימנס(

0.829 0.970 

מהכמות המוקצית   8%חריגה עד 
מהתעריף לכל דרגת  125%  -

 150% - 8%מליחות. חריגה מעל 
 .מהתעריף לכל דרגת מליחות

מים מליחים 
 לחקלאות:

1.6.3 

מים 
שתכולת 

הסולפטים, 
הברזל 

המומס, מימן 
הגופרית 

 והמוליכות
החשמלית, 

בהתאם 
לסעיף 

1.6.3: 

1.131 1.323 

מהכמות המוקצית   8%חריגה עד 
מהתעריף לכל דרגת  125%  -

 150% - 8%מליחות. חריגה מעל 
 .מהתעריף לכל דרגת מליחות

מים מליחים 
 לחקלאות:

1.6.7 

מים מליחים 
שמנהל 

הרשות הורה 
כי השימוש 
בהם עלול 

לזהם 
 מקורות מים

2.007 2.348  

פירים מים ש
 באיכות נחותה

1.7 
מים שפירים 

באיכות 
 נחותה

1.806 2.113   

מים שפירים 
 באיכות נחותה

1.7 
סופקו לצורך 

מהילתם 
 בקולחין

1.004 1.174   

מים שפירים לבית 
או לכל צריכה 

ספק חד  -אחרת 
 רשותי:

 0.695 0.594 כמות מוכרת 3.1.1.1

ספק למעט חברה -ספק חד רשותי
מקומית ולמעט ספק ברשות 

המספק מים  המספק מים בתוך 
 תחום ישוב אחד או לספק אחר

מים שפירים לבית 
או לכל צריכה 

ספק חד  -אחרת 
 רשותי:

3.1.1.2 
כל כמות 

 נוספת
5.708 6.678 

ספק למעט חברה -ספק חד רשותי
ולמעט ספק ברשות מקומית 

המספק מים  המספק מים בתוך 
 תחום ישוב אחד או לספק אחר
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 קבוצת תעריף
 מספר
סעיף 

 בכללים

סוג 
 התעריף

תעריף 
 ₪(

לקוב( 
ללא 
 מע"מ

תעריף 
 ₪(

לקוב( 
כולל 
 מע"מ

 הערות

ם לבית מים שפירי
או לכל צריכה 

ספק חד  -אחרת 
 רשותי:

3.1.1.3 

בעד הכמות 
להשקיית 

גנים 
ציבוריים 
ברשות 
מקומית 

 זכאית

4.449 5.205 

ספק למעט חברה -ספק חד רשותי
ולמעט ספק ברשות מקומית 

המספק מים  המספק מים בתוך 
 תחום ישוב אחד או לספק אחר

מים שפירים לבית 
או לכל צריכה 

ב ספק ר -אחרת 
 רשותי:

א 3.1.1.1  0.636 0.544 כמות מוכרת 

ספק למעט חברה  -ספק רב רשותי
ולמעט ספק ברשויות מקומיות 

המספק מים בתוך תחום של יותר 
 מרשות אחת

מים שפירים לבית 
או לכל צריכה 

ספק רב  -אחרת 
 רשותי:

א 3.1.1.2  
כל כמות 

 נוספת
5.659 6.621 

ספק למעט חברה  -ספק רב רשותי
פק ברשויות מקומיות ולמעט ס

המספק מים בתוך תחום של יותר 
 מרשות אחת

מים שפירים לבית 
או לכל צריכה 

ספק רב  -אחרת 
א 3.1.1.3 רשותי:  

בעד הכמות 
להשקיית 

גנים 
ציבוריים 
לרשות 
מקומית 

 זכאית

4.399 5.147 

ספק למעט חברה  -ספק רב רשותי
ולמעט ספק ברשויות מקומיות 

ל יותר המספק מים בתוך תחום ש
 מרשות אחת

מים שפירים לבית 
או לכל צריכה 

ספק חד  -אחרת 
 רשותי מפיק:

א1 3.1.1.1  0.620 0.530 כמות מוכרת 

ספק למעט חברה -ספק חד רשותי
ולמעט ספק ברשות מקומית 

המספק מים  המספק מים בתוך 
 תחום ישוב אחד או לספק אחר

מים שפירים לבית 
או לכל צריכה 

ספק חד  -אחרת 
 תי מפיק:רשו

א1 3.1.1.2  
כל כמות 

 נוספת
5.644 6.603 

ספק למעט חברה -ספק חד רשותי
ולמעט ספק ברשות מקומית 

המספק מים  המספק מים בתוך 
 תחום ישוב אחד או לספק אחר

מים שפירים לבית 
או לכל צריכה 

ספק חד  -אחרת 
א1 3.1.1.3 רשותי מפיק:  

בעד הכמות 
להשקיית 

גנים 
ציבוריים 
לרשות 

מית מקו
 זכאית

4.385 5.130 

ספק למעט חברה -ספק חד רשותי
ולמעט ספק ברשות מקומית 

המספק מים  המספק מים בתוך 
 תחום ישוב אחד או לספק אחר
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 קבוצת תעריף
 מספר
סעיף 

 בכללים

סוג 
 התעריף

תעריף 
 ₪(

לקוב( 
ללא 
 מע"מ

תעריף 
 ₪(

לקוב( 
כולל 
 מע"מ

 הערות

מים שפירים לבית 
או לכל צריכה 

ספק רב  -אחרת 
 רשותי מפיק:

א2 3.1.1.1  0.563 0.481 כמות מוכרת 

ספק למעט חברה  -ספק רב רשותי
יות מקומיות ולמעט ספק ברשו

המספק מים בתוך תחום של יותר 
 מרשות אחת

מים שפירים לבית 
או לכל צריכה 

ספק רב  -אחרת 
 רשותי מפיק:

א2 3.1.1.2  
כל כמות 

 נוספת
5.596 6.547 

ספק למעט חברה  -ספק רב רשותי
ולמעט ספק ברשויות מקומיות 

המספק מים בתוך תחום של יותר 
 מרשות אחת

מים שפירים לבית 
כל צריכה או ל

ספק רב  -אחרת 
א2 3.1.1.3 רשותי מפיק:  

בעד הכמות 
להשקיית 

גנים 
ציבוריים 
לרשות 
מקומית 

 זכאית

4.336 5.073 

ספק למעט חברה  -ספק רב רשותי
ולמעט ספק ברשויות מקומיות 

המספק מים בתוך תחום של יותר 
 מרשות אחת

מים שפירים לבית 
או לכל צריכה 

ספק רב  -אחרת 
 :רשותי אזורי

א3 3.1.1.1  0.439 0.375 כמות מוכרת 

–ספק רב -ספק רב רשותי אזורי
רשותי, שהוא מועצה אזורית ובכלל 

זה ספק המצוי בבעלות של 
המועצה כאמור, המספק מים וביוב 

 בתוך תחום של יותר מיישוב אחד

מים שפירים לבית 
או לכל צריכה 

ספק רב  -אחרת 
 רשותי אזורי:

א3 3.1.1.2  
כל כמות 

 תנוספ
5.489 6.422 

–ספק רב -ספק רב רשותי אזורי
רשותי, שהוא מועצה אזורית ובכלל 

זה ספק המצוי בבעלות של 
המועצה כאמור, המספק מים וביוב 

 בתוך תחום של יותר מיישוב אחד

מים שפירים לבית 
או לכל צריכה 

ספק רב  -אחרת 
א3 3.1.1.3 רשותי אזורי:  

בעד הכמות 
להשקיית 

גנים 
ציבוריים 

שות לר
מקומית 

 זכאית

4.229 4.948 

רשותי, שהוא –ספק רב -ספק רב רשותי אזורי
מועצה אזורית ובכלל זה ספק המצוי בבעלות 
של המועצה כאמור, המספק מים וביוב בתוך 

 תחום של יותר מיישוב אחד

מים שפירים לבית 
או לכל צריכה 

ספק רב  -אחרת 
 רשותי אזורי מפיק:

א4 3.1.1.1  0.365 0.312 כמות מוכרת 

ספק למעט חברה  -ספק רב רשותי
ולמעט ספק ברשויות מקומיות 

המספק מים בתוך תחום של יותר 
 מרשות אחת

מים שפירים לבית 
או לכל צריכה 

ספק רב  -אחרת 
 רשותי אזורי מפיק:

א4 3.1.1.2  
כל כמות 

 נוספת
5.426 6.348 

–ספק רב -ספק רב רשותי אזורי
ל רשותי, שהוא מועצה אזורית ובכל

זה ספק המצוי בבעלות של 
המועצה כאמור, המספק מים וביוב 

 בתוך תחום של יותר מיישוב אחד
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 קבוצת תעריף
 מספר
סעיף 

 בכללים

סוג 
 התעריף

תעריף 
 ₪(

לקוב( 
ללא 
 מע"מ

תעריף 
 ₪(

לקוב( 
כולל 
 מע"מ

 הערות

מים שפירים לבית 
או לכל צריכה 

ספק רב  -אחרת 
 רשותי אזורי מפיק:

א4 3.1.1.3  

בעד הכמות 
להשקיית 

גנים 
ציבוריים 
לרשות 
מקומית 

 זכאית

4.166 4.874 

ספק למעט חברה  -ספק רב רשותי
ק ברשויות מקומיות ולמעט ספ

המספק מים בתוך תחום של יותר 
 מרשות אחת

מים שפירים לבית 
או לכל צריכה 

ספק אחר  -אחרת 
 ברשות מקומית:

ב 3.1.1.1  1.418 1.212 כמות מוכרת 

ספק למעט חברה  -ספק רב רשותי
ולמעט ספק ברשויות מקומיות 

המספק מים בתוך תחום של יותר 
 מרשות אחת

 מים שפירים לבית
או לכל צריכה 

ספק אחר  -אחרת 
 ברשות מקומית:

ב 3.1.1.2  
כל כמות 

 נוספת
6.326 7.401 

–ספק רב -ספק רב רשותי אזורי
רשותי, שהוא מועצה אזורית ובכלל 

זה ספק המצוי בבעלות של 
המועצה כאמור, המספק מים וביוב 

 בתוך תחום של יותר מיישוב אחד

מים שפירים לבית 
או לכל צריכה 

ספק אחר  -אחרת 
ב 3.1.1.3 ברשות מקומית:  

בעד הכמות 
להשקיית 

גנים 
ציבוריים 
ברשות 
מקומית 

 זכאית

4.699 5.498 

ספק למעט חברה  -ספק רב רשותי
ולמעט ספק ברשויות מקומיות 

המספק מים בתוך תחום של יותר 
 מרשות אחת

לרשויות מקומיות 
החייבות בתאגוד 

 –שטרם התאגדו 
מצ"ב טבלה  

 7מספר 

   L ת מוכרתכמו  
תעריף נמוך לכמות המוכרת 

 הנקובה ברישיון

לרשויות מקומיות 
החייבות בתאגוד 

 –שטרם התאגדו 
מצ"ב טבלה  

 7מספר 

  
כל כמות 

 נוספת
H   

תעריף לכל כמות שמעבר לכמות 
 המוכרת הנקובה ברישיון

לתאגיד מים וביוב 
מצ"ב טבלה  –

 5מספר 
   L כמות מוכרת 3.1.2.1

כמות המוכרת תעריף נמוך ל
 הנקובה ברישיון

לתאגיד מים וביוב 
מצ"ב טבלה  –

 5מספר 
3.1.2.2 

כל כמות 
 נוספת

H   
תעריף לכל כמות שמעבר לכמות 

 המוכרת הנקובה ברישיון

לתאגיד מים וביוב 
מצ"ב טבלה  –

 5מספר 
   G גינון ציבורי 3.1.2.3

תעריף לגינון ציבורי בהתאם 
 לכמות הנקובה ברישיון
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 קבוצת תעריף
 מספר
סעיף 

 בכללים

סוג 
 התעריף

תעריף 
 ₪(

לקוב( 
ללא 
 מע"מ

תעריף 
 ₪(

לקוב( 
כולל 
 מע"מ

 הערות

אינו ספק לצרכן ש
)שאינו תאגיד מים 
וביוב או ספק לפי 

 כללי מקורות(

 (א)3.1.3.2

לצרכן שאינו 
בעד –ספק 

כל כמות 
 15,000שעד 

קוב בשנה 
שסופקה 

דרך מד מים 
 בודד

8.047 9.415   

לצרכן שאינו ספק 
)שאינו תאגיד מים 
וביוב או ספק לפי 

 כללי מקורות(

 (א)3.1.3.2
בעד כמות 

 מוכרת
2.854 3.340   

לצרכן שאינו ספק 
)שאינו תאגיד מים 
וביוב או ספק לפי 

 כללי מקורות(

 (ב)3.1.3.2
לצרכן גדול 

 15,000מעל 
 קוב בשנה

7.447 8.713 
קוב  15,000לצרכן גדול מעל 

 בשנה במד מים בודד

לצרכן שאינו ספק 
)שאינו תאגיד מים 
וביוב או ספק לפי 

 כללי מקורות(

 (ג)3.1.3.2

לצרכן גדול 
מעל 

קוב  250,000
 בשנה

7.197 8.420 
קוב  250,000לצרכן גדול מעל 

 בשנה, מצרפי לכל מוני המים.

לצרכן שאינו ספק 
)שאינו תאגיד מים 
וביוב או ספק לפי 

 כללי מקורות(

3.1.3.3 
בתי חולים 

מרחץ 
 ומקוואות

2.691 3.148 
בהתאם לכמות שאושרה לרכישה 

 בתעריף זה.

מים נחותים ומים 
 מליחים

3.2(1) 

מים 
שהרכבם 

מונע שימוש 
 כמי שתייה

3.541 4.143 

מהכמות המוקצית  8%חריגה עד  
מהתעריף  125%  -)כמות נחרגת( 

לכל דרגת איכות או מליחות. 
מהכמות המוקצית  8%חריגה מעל 

מהתעריף  150% –)כמות נחרגת( 
 לכל דרגת איכות או מליחות.

מים נחותים ומים 
 מליחים

3.2(3) 

מים מליחים 
 400מעל 
 22,000ועד 

)מיליגרם 
כלור לליטר( 

שהרכבם 
מונע שימוש 

בהם כמי 
 שתיה

2.334 2.730 
עבור ספקים המנויים בפסקאות 

 .3.1.2 -ו 3.1.1משנה 
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 קבוצת תעריף
 מספר
סעיף 

 בכללים

סוג 
 התעריף

תעריף 
 ₪(

לקוב( 
ללא 
 מע"מ

תעריף 
 ₪(

לקוב( 
כולל 
 מע"מ

 הערות

מים נחותים ומים 
 מליחים

3.2(3) 

מים מליחים 
 400מעל 
 22,000ועד 

)מיליגרם 
כלור לליטר( 
וסופקו חלף 

הכמות 
 המוכרת

0.322 0.377 

מנויים בפסקאות עבור ספקים ה
 .3.1.2 -ו 3.1.1משנה 

מהכמות המוקצית  8%חריגה עד  
מהתעריף  125%  -)כמות נחרגת( 

לכל דרגת איכות או מליחות. 
מהכמות המוקצית  8%חריגה מעל 

מהתעריף  150% –)כמות נחרגת( 
 לכל דרגת איכות או מליחות.

מים נחותים ומים 
 מליחים

3.2(3) 

מים מליחים 
 400מעל 
 2,500ועד 

)מיליגרם 
כלור לליטר( 

לאספקה 
לתשומות 

 ייצור

4.023 4.707 
עבור צרכנים המנויים בפסקת 

 .3.1.3משנה 

מים נחותים ומים 
 מליחים

3.2(3) 

מים מליחים 
ועד  2,501-מ

6,000 
)מיליגרם 

כלור לליטר( 
לאספקה 
לתשומות 

 ייצור

3.502 4.097 
עבור צרכנים המנויים בפסקת 

 .3.1.3משנה 

ותים ומים מים נח
 מליחים

3.2(3) 

מים מליחים 
ועד  6,001-מ

8,000 
)מיליגרם 

כלור לליטר( 
לאספקה 
לתשומות 

 ייצור

3.187 3.729 
עבור צרכנים המנויים בפסקת 

 .3.1.3משנה 

מים נחותים ומים 
 מליחים

3.2(3) 

מים מליחים 
ועד  8,001-מ

10,000 
)מיליגרם 

כלור לליטר( 
לאספקה 
לתשומות 

 ייצור

2.871 3.359 
עבור צרכנים המנויים בפסקת 

 .3.1.3משנה 
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 קבוצת תעריף
 מספר
סעיף 

 בכללים

סוג 
 התעריף

תעריף 
 ₪(

לקוב( 
ללא 
 מע"מ

תעריף 
 ₪(

לקוב( 
כולל 
 מע"מ

 הערות

מים נחותים ומים 
 מליחים

3.2(3) 

מים מליחים 
 10,001-מ

 12,000ועד 
)מיליגרם 

כלור לליטר( 
לאספקה 
לתשומות 

 ייצור

2.555 2.989 
עבור צרכנים המנויים בפסקת 

 .3.1.3משנה 

מים נחותים ומים 
 מליחים

3.2(3) 

מים מליחים 
 12,001-מ

 14,000ועד 
)מיליגרם 

כלור לליטר( 
לאספקה 
לתשומות 

 ייצור

2.239 2.620 
עבור צרכנים המנויים בפסקת 

 .3.1.3משנה 

מים נחותים ומים 
 מליחים

3.2(3) 

מים מליחים 
 14,001-מ

 16,000ועד 
)מיליגרם 

כלור לליטר( 
לאספקה 
לתשומות 

 ייצור

1.923 2.250 
עבור צרכנים המנויים בפסקת 

 .3.1.3משנה 

תים ומים מים נחו
 מליחים

3.2(3) 

מים מליחים 
 16,001-מ

 18,000ועד 
)מיליגרם 

כלור לליטר( 
לאספקה 
לתשומות 

 ייצור

1.607 1.880 
עבור צרכנים המנויים בפסקת 

 .3.1.3משנה 

מים נחותים ומים 
 מליחים

3.2(3) 

מים מליחים 
 18,001-מ

 20,000ועד 
)מיליגרם 

כלור לליטר( 
לאספקה 
לתשומות 

 ייצור

1.292 1.512 
עבור צרכנים המנויים בפסקת 

 .3.1.3משנה 
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 קבוצת תעריף
 מספר
סעיף 

 בכללים

סוג 
 התעריף

תעריף 
 ₪(

לקוב( 
ללא 
 מע"מ

תעריף 
 ₪(

לקוב( 
כולל 
 מע"מ

 הערות

מים נחותים ומים 
 מליחים

3.2(3) 

מים מליחים 
 20,001-מ

 21,999ועד 
)מיליגרם 

כלור לליטר( 
לאספקה 
לתשומות 

 ייצור

0.976 1.142 
עבור צרכנים המנויים בפסקת 

 .3.1.3משנה 

מים נחותים ומים 
 מליחים

 (א3)3.2

מים מליחים 
 22,000מעל 
יגרם )מיל

 כלור לליטר(

 לא יחויבו בדמי מים    

מים נחותים ומים 
 מליחים

3.2(4) 
מי קולחין 

שאושרו 
 לצריכה

3.541 4.143   

מים נחותים ומים 
 (5)3.2 מליחים

מי שפד"ן 
שאושרו 
 לצריכה

4.828 5.649   

תעריפי מים 
לאספקה לרשות 

 הטבע והגנים
 0.461 0.394 נחל כזיב  

)מתעדכנים  2017עדכני לאוגוסט 
 אחת לשנה(

תעריפי מים 
לאספקה לרשות 

 הטבע והגנים
 0.106 0.091 עין אפק  

)מתעדכנים  2017עדכני לאוגוסט 
 אחת לשנה(

תעריפי מים 
לאספקה לרשות 

 הטבע והגנים
  

שמורת 
החולה 

 )עינן(
0.109 0.128 

)מתעדכנים  2017עדכני לאוגוסט 
 אחת לשנה(

תעריפי מים 
לאספקה לרשות 

 והגנים הטבע
  

שמורת 
החולה)מתע

 לה(
0.012 0.014 

)מתעדכנים  2017עדכני לאוגוסט 
 אחת לשנה(

תעריפי מים 
לאספקה לרשות 

 הטבע והגנים

  

שמורת 
החולה 
מי -)תעלה
 כבול(

0.033 0.039 
)מתעדכנים  2017עדכני לאוגוסט 

 אחת לשנה(

תעריפי מים 
לאספקה לרשות 

 הטבע והגנים
 0.954 0.815 נחל בצת  

)מתעדכנים  2017עדכני לאוגוסט 
 אחת לשנה(

תעריפי מים 
לאספקה לרשות 

 הטבע והגנים
  

מקורות 
 הירקון

0.065 0.076 
)מתעדכנים  2017עדכני לאוגוסט 

 אחת לשנה(

תעריפי מים 
לאספקה לרשות 

 הטבע והגנים
 0.157 0.134 מג'רסה  

)מתעדכנים  2017עדכני לאוגוסט 
 אחת לשנה(
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 קבוצת תעריף
 מספר
סעיף 

 בכללים

סוג 
 התעריף

תעריף 
 ₪(

לקוב( 
ללא 
 מע"מ

תעריף 
 ₪(

לקוב( 
כולל 
 מע"מ

 הערות

תעריפי מים 
קה לרשות לאספ

 הטבע והגנים
 0.791 0.676 מעין סלוקיה  

)מתעדכנים  2017עדכני לאוגוסט 
 אחת לשנה(

תעריפי מים 
לאספקה לרשות 

 הטבע והגנים
 0.004 0.003 ירדן דרומי  

)מתעדכנים  2017עדכני לאוגוסט 
 אחת לשנה(

תעריפי מים 
לאספקה לרשות 

 הטבע והגנים
 0.013 0.011 עין זהב  

)מתעדכנים  2017וסט עדכני לאוג
 אחת לשנה(

תעריפי מים 
לאספקה לרשות 

 הטבע והגנים
 1.106 0.945 נחל קישון  

)מתעדכנים  2017עדכני לאוגוסט 
 אחת לשנה(

תעריפי מים 
לאספקה לרשות 

 הטבע והגנים
 5.893 5.037 נחל בוקק  

)מתעדכנים  2017עדכני לאוגוסט 
 אחת לשנה(

 חזור
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 תאגידיםעל ידי מקורות מ רכישת מיםתעריפי  .5

 תעריפי רכישת המים של תאגידי המים והביוב מחברת מקורות עבור השימושים השונים.

 שם החברה פרט

(L) 
תעריף לכמות 

 שעד לגובה 
 הכמות מוכרת

)לקו"ב לא 
 כולל מע"מ(

(H) 
תעריף לכמות 
שמעל הכמות 

 המוכרת
)לקו"ב לא 
 כולל מע"מ(

(G) 
  תעריף לגינון

 ציבורי
)לקו"ב לא 
 כולל מע"מ(

(K) 
מקדם 

התאמה 
 לקביעת

1 
מפעלי  -אילת עין נטפים 
 מים וביוב בע"מ

0.494 5.490 4.317 0.979 

2 
הבאר השלישית תאגיד 

 המים רחובות בע"מ
0.300 4.746 4.229 0.977 

3 
הרי נצרת מפעלי מים וביוב 

 בע"מ
0.530 5.350 3.758 0.967 

4 
ביוב ומים  -חב' הגיחון בע"מ 

 של ירושליים
1.131 6.218 3.901 0.996 

 0.971 4.344 6.300 1.371 יובלים אשדוד בע"מ 5

 0.958 3.422 2.908 0.300 בע"מ 2003יובלים בשומרון  6

7 
ימים תאגיד המים קרית ים 

 בע"מ
0.300 4.908 4.322 0.979 

8 
נעם  חב' המים והביוב -מי

 ית בעשל נצרת עיל
0.872 5.885 4.123 0.983 

 0.958 4.080 4.574 0.300 ציונה בע"מ-מי 9

 0.984 4.567 4.812 0.300 בע"מ 2010מי אביבים  10

 0.972 3.979 2.875 0.300 מי אונו בע"מ 11

12 
מי אשקלון תאגיד המים 

 והביוב האזורי בע"מ
0.781 5.819 4.577 0.987 

13 
 מי ברק תאגיד המים והביוב

 של עירית בני בר
0.300 3.487 3.821 0.931 

14 
ים תאגיד מים וביוב -מי בת
 בע"מ

0.300 4.938 4.267 0.977 

15 
מי גבעתיים מפעלי מים 

 וביוב בע"מ
0.300 1.316 3.573 0.967 

16 
מי הגליל תאגיד המים 

 והביוב האזורי בע"מ
0.300 1.852 3.191 0.947 

 0.957 4.250 5.180 0.300 מי הוד השרון בע"מ 17

 0.974 4.485 5.913 0.954 מי הרצליה בע"מ 18

 0.901 2.933 0.899 0.300 מי התנור בע"מ 19

 0.974 4.393 6.103 1.149 מי חדרה בע"מ 20

 0.974 3.757 5.092 0.300 מי יבנה בע"מ 21

 0.961 3.064 2.862 0.300 מי כרמל בע"מ 22

 0.963 4.133 5.099 0.300 מי לוד בע"מ 23
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 שם החברה פרט

(L) 
תעריף לכמות 

 שעד לגובה 
 הכמות מוכרת

)לקו"ב לא 
 כולל מע"מ(

(H) 
תעריף לכמות 
שמעל הכמות 

 המוכרת
)לקו"ב לא 
 כולל מע"מ(

(G) 
  תעריף לגינון

 ציבורי
)לקו"ב לא 
 כולל מע"מ(

(K) 
מקדם 

התאמה 
 לקביעת

 0.949 3.880 5.913 1.118 מי מודיעין בע"מ 24

 0.979 4.402 5.812 0.822 ( בע"מ2003מי נתניה ) 25

 0.964 3.431 1.654 0.300 מי עירון בע"מ 26

 0.950 3.650 3.162 0.300 מי עכו בע"מ 27

 0.988 4.272 6.354 1.365 ( בע"מ2008מי קרית גת ) 28

 0.942 3.653 3.218 0.300 מי רהט בע"מ 29

 0.949 4.469 4.314 0.300 מי רמת גן בע"מ 30

 0.988 4.114 5.884 0.840 מי רעננה בע"מ 31

 0.969 2.871 2.647 0.300 מי רקת טבריה בע"מ 32

33 
מי שבע תאגיד המים והביוב 

 לבאר שבע בע"מ
0.729 5.676 4.255 0.971 

 0.932 3.872 5.823 1.239 מי שמש בע"מ 34

35 
תאגיד  -מי שקמה בע"מ 

 מים
0.300 4.327 4.449 0.961 

 0.959 4.368 5.220 0.328 מי תקווה בע"מ 36

37 
מים תיעול וביוב פ"ת  -מיתב 
 בע"מ

0.300 4.937 4.364 0.978 

38 
-51מניב ראשון בע"מ  ח.פ. 

202736-8 
0.301 5.205 3.793 0.961 

 0.990 3.780 3.167 0.300 מעיינות אתא בע"מ 39

 0.959 3.676 3.403 0.300 מעיינות החוף בע"מ 40

 0.944 1.038 0.300 0.300 מעינות המשולש בע"מ 41

 0.974 3.762 3.752 0.300 מעינות העמקים בע"מ 42

 0.961 4.054 5.333 0.435 מעינות השרון בע"מ 43

44 
סובב שפרעם תאגיד מים 

 וביוב בע"מ
0.300 0.300 2.750 0.962 

 0.960 5.172 3.666 0.300 עין אפק  בע"מ 45

46 
עין כרמים תאגיד מים וביוב 

 בע"מ
0.499 5.448 3.961 0.970 

47 
פלג הגליל החברה האזורית 

 למים וביוב בע"מ
0.300 0.908 3.155 0.931 

 0.992 2.623 2.813 0.300 פלגי השרון בע"מ 48

 0.874 4.705 4.293 0.300 פלגי מוצקין בע"מ 49

50 
שרונים תשתיות מים וביוב 

 בע"מ
0.320 5.308 3.792 0.977 

51 
תאגיד מים רמלה -ת.מ.ר
 בע"מ

0.300 5.034 3.546 0.965 

52 
 -תאגיד המים והביוב האזורי

 אלעין בע"מ
0.300 0.900 2.501 0.959 
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 שם החברה פרט

(L) 
תעריף לכמות 

 שעד לגובה 
 הכמות מוכרת

)לקו"ב לא 
 כולל מע"מ(

(H) 
תעריף לכמות 
שמעל הכמות 

 המוכרת
)לקו"ב לא 
 כולל מע"מ(

(G) 
  תעריף לגינון

 ציבורי
)לקו"ב לא 
 כולל מע"מ(

(K) 
מקדם 

התאמה 
 לקביעת

53 
תאגיד המים נווה מדבר 

 בע"מ
0.300 0.708 1.826 0.888 

54 
תאגיד כפרי גליל תחתון 

 "מבע
0.300 0.300 3.075 0.919 

 0.953 3.675 4.199 0.300 תאגיד מעיינות הדרום בע"מ 55

 0.968 3.981 2.228 0.300 תאגיד מעינות זיו בע"מ 56

 חזור
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 תעריפי ביוב לחיוב צרכני תאגיד .6

מערכת מים או ביוב( )תיקון(, כללי תאגידי מים וביוב )תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת 

 לשירותי ביוב בלבד 2010 -התש"ע 

 שם החברה פרט
 תעריף
ב לא ")בש"ח לקו

 כולל מע"מ(

 3.594 מפעלי מים וביוב בע"מ -אילת עין נטפים  1

 4.015 הבאר השלישית תאגיד המים רחובות בע"מ 2

 3.063 הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ 3

 2.525 ביוב ומים של ירושליים -חב' הגיחון בע"מ  4

 2.732 יובלים אשדוד בע"מ 5

 4.242 בע"מ 2003יובלים בשומרון  6

 3.990 ימים תאגיד המים קרית ים בע"מ 7

 3.013 נעם  חב' המים והביוב של נצרת עילית בע-מי 8

 3.855 ציונה בע"מ-מי 9

 4.364 בע"מ 2010מי אביבים  10

 4.542 מי אונו בע"מ 11

 3.566 מי אשקלון תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ 12

 4.029 מי ברק תאגיד המים והביוב של עירית בני בר 13

 3.905 ים תאגיד מים וביוב בע"מ-מי בת 14

 4.687 מי גבעתיים מפעלי מים וביוב בע"מ 15

 4.255 מי הגליל תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ 16

 3.724 מי הוד השרון בע"מ 17

 3.297 מי הרצליה בע"מ 18

 4.465 מי התנור בע"מ 19

 3.006 מי חדרה בע"מ 20

 3.311 מי יבנה בע"מ 21

 3.953 מי כרמל בע"מ 22

 3.693 מי לוד בע"מ 23

 2.517 מי מודיעין בע"מ 24

 3.347 ( בע"מ2003מי נתניה ) 25

 4.906 מי עירון בע"מ 26

 4.135 מי עכו בע"מ 27

 2.694 ( בע"מ2008גת )מי קרית  28

 4.186 מי רהט בע"מ 29

 4.389 מי רמת גן בע"מ 30

 3.037 מי רעננה בע"מ 31

 3.987 מי רקת טבריה בע"מ 32

 3.292 מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר שבע בע"מ 33

 2.443 מי שמש בע"מ 34

 4.349 תאגיד מים -מי שקמה בע"מ  35
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 שם החברה פרט
 תעריף
ב לא ")בש"ח לקו

 כולל מע"מ(

 3.813 מי תקווה בע"מ 36

 4.019 מים תיעול וביוב פ"ת בע"מ -תב מי 37

 3.258 51-202736-8מניב ראשון בע"מ  ח.פ.  38

 4.150 מעיינות אתא בע"מ 39

 4.206 מעיינות החוף בע"מ 40

 3.709 מעינות המשולש בע"מ 41

 4.072 מעינות העמקים בע"מ 42

 3.387 מעינות השרון בע"מ 43

 4.267 סובב שפרעם תאגיד מים וביוב בע"מ 44

 5.578 עין אפק  בע"מ 45

 3.227 עין כרמים תאגיד מים וביוב בע"מ 46

 4.913 פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ 47

 3.559 פלגי השרון בע"מ 48

 4.364 פלגי מוצקין בע"מ 49

 3.238 שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ 50

 3.134 תאגיד מים רמלה בע"מ-ת.מ.ר 51

 4.523 אלעין בע"מ -גיד המים והביוב האזוריתא 52

 4.766 תאגיד המים נווה מדבר בע"מ 53

 4.603 תאגיד כפרי גליל תחתון בע"מ 54

 3.698 תאגיד מעיינות הדרום בע"מ 55

 4.701 תאגיד מעינות זיו בע"מ 56

  חזור
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חייבות הות מקומיות רשויעל ידי מים ממקורות  תתעריפי רכיש .7

ותעריפי חיוב לביוב לצרכני הרשויות  שטרם התאגדו, בתאגוד

 המקומיות 

 שם החברה פרט

תעריף לכמות 
  שעד

לגובה הכמות 
 מוכרת

)בש"ח לקו"ב 
 לא כולל מע"מ(

תעריף לכמות 
 שמעל הכמות

 המוכרת
)בש"ח לקו"ב 
 לא כולל מע"מ(

 תעריף לביוב
)בש"ח לקו"ב 
 לא כולל מע"מ(

 3.090 6.215 1.101 ר עקיבאאו 1

 2.223 7.010 1.896 אליכין 2

 2.249 6.986 1.678 באר יעקב 3

 2.982 6.315 1.200 בית שאן 4

 3.090 6.215 1.101 גבעת עדה -בנימינה  5

 3.895 5.479 0.364 גבעת שמואל 6

 3.090 6.215 1.101 גיסר אל זרקא 7

 2.232 7.002 1.887 דלית אל כרמל 8

 2.019 7.197 2.082 חריש 9

 3.325 6.001 0.886 כפר שמריהו 10

 3.092 6.214 1.099 כפר תבור 11

 2.473 6.781 1.667 להבים 12

 2.473 6.781 1.667 מיתר 13

 2.232 7.002 1.887 מעיליא 14

 2.911 6.380 1.265 נהריה 15

 2.965 6.330 1.216 נשר 16

 3.255 6.065 0.950 סביון 17

 2.473 6.781 1.667 עומר 18

 2.232 7.002 1.887 עוספיה 19

 3.135 6.175 1.060 פרדיס 20

 3.588 5.759 0.645 כרכור-פרדס חנה 21

 1.926 7.282 2.168 קלנסואה 22

 4.092 5.181 0.300 קרית יערים 23

 3.062 6.242 1.127 ראש פינה 24

 3.244 6.075 0.960 שדרות 25

 2.954 6.340 1.226 שהם 26

 חזור
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: תעריפים וספקים תעריפי מים וביוב לצרכני תאגידי מים וביוב .8

 לשירותים מיוחדים

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

2009 

 סוג התעריף קבוצת תעריף
תעריף 
 )בש"ח(

 תעריף
)בש"ח 
כולל 
 מע"מ(

 הערות

 בדיקת מד מים 
למד מים שקוטרו 

 כולל 3/4עד
         103.6         121.2  

לתקנות המים )מדי  47לפי תקנה 
לרבות  1988-מים( התשמ"ח 

החלפה והובלה למד מים ובתנאי 
  7 -שממועד התקנתו חלפו פחות מ

 שנים.

 בדיקת מד מים 
למד מים שקוטרו 

 3/4מעל
         139.3         163.0  

לתקנות המים )מדי  47לפי תקנה 
לרבות  1988-מים( התשמ"ח 

החלפה והובלה למד מים ובתנאי 
  7 -שממועד התקנתו חלפו פחות מ

 שנים

 ניתוק מד מים
ניתוק מד מים 

 לבקשת הצרכן
          70.2          82.1    

 חיבור מד מים
חיבור מד מים 
 לבקשת הצרכן

          70.2          82.1    

מד מים לרבות 
 התקנתו

למד מים שקוטרו 
 כולל 3/4עד

         158.6         185.5  

באתר שהוכן לכך, בנכס שחובר 
לראשונה, או מד מים נוסף, 

כמשמעותו בסימן ד פרק שני 
לכללי אמות המידה, לרבות 

 התקנתו באתר שהוכן לך.

מד מים לרבות 
 התקנתו

וטרו למד מים שק
 1ועד  3/4מעל
 כולל

         339.6         397.3  

באתר שהוכן לכך, בנכס שחובר 
לראשונה, או מד מים נוסף, 

כמשמעותו בסימן ד פרק שני 
לכללי אמות המידה, לרבות 

 התקנתו באתר שהוכן לך.

מד מים לרבות 
 התקנתו

למד מים שקוטרו 
 1.5ועד  1מעל
 כולל

         429.0         501.9  

באתר שהוכן לכך, בנכס שחובר 
לראשונה, או מד מים נוסף, 

כמשמעותו בסימן ד פרק שני 
לכללי אמות המידה, לרבות 

 התקנתו באתר שהוכן לך.

מד מים לרבות 
 התקנתו

למד מים שקוטרו 
 2ועד  1.5מעל
 כולל

         852.7         997.7  

באתר שהוכן לכך, בנכס שחובר 
נוסף,  לראשונה, או מד מים

כמשמעותו בסימן ד פרק שני 
לכללי אמות המידה, לרבות 

 התקנתו באתר שהוכן לך.
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 סוג התעריף קבוצת תעריף
תעריף 
 )בש"ח(

 תעריף
)בש"ח 
כולל 
 מע"מ(

 הערות

מד מים לרבות 
 התקנתו

למד מים שקוטרו 
 כולל 3ועד  2מעל

      4,258.3      4,982.2  

באתר שהוכן לכך, בנכס שחובר 
לראשונה, או מד מים נוסף, 

כמשמעותו בסימן ד פרק שני 
לכללי אמות המידה, לרבות 

 התקנתו באתר שהוכן לך.

מד מים לרבות 
 התקנתו

למד מים שקוטרו 
 כולל  4ועד 3מעל

      6,919.7      8,096.0  

באתר שהוכן לכך, בנכס שחובר 
לראשונה, או מד מים נוסף, 

משמעותו בסימן ד פרק שני כ
לכללי אמות המידה, לרבות 

 התקנתו באתר שהוכן לך.

מד מים לרבות 
 התקנתו

למד מים שקוטרו 
 כולל 6ועד  4מעל

      9,048.8    10,587.1  

באתר שהוכן לכך, בנכס שחובר 
לראשונה, או מד מים נוסף, 

כמשמעותו בסימן ד פרק שני 
לכללי אמות המידה, לרבות 

 באתר שהוכן לך. התקנתו

מד מים לרבות 
 התקנתו

למד מים שקוטרו 
 6מעל 

    10,645.7    12,455.4  

באתר שהוכן לכך, בנכס שחובר 
לראשונה, או מד מים נוסף, 

כמשמעותו בסימן ד פרק שני 
לכללי אמות המידה, לרבות 

 התקנתו באתר שהוכן לך.

מד מים לרבות 
 התקנתו

למד מים חמים 
 3/4שקוטרו עד 

         403.5         472.1  

באתר שהוכן לכך, בנכס שחובר 
לראשונה, או מד מים נוסף, 

כמשמעותו בסימן ד פרק שני 
לכללי אמות המידה, לרבות 

 התקנתו באתר שהוכן לך.

מד מים לרבות 
 התקנתו

למד מים חמים 
 3/4שקוטרו מעל 

 כולל 1ועד 
         798.5         934.2  

, בנכס שחובר באתר שהוכן לכך
לראשונה, או מד מים נוסף, 

כמשמעותו בסימן ד פרק שני 
לכללי אמות המידה, לרבות 

 התקנתו באתר שהוכן לך.

מד מים לרבות 
 התקנתו

למד מים חמים 
 1שקוטרו מעל 

 כולל 1.5ועד 
      1,490.4      1,743.8  

באתר שהוכן לכך, בנכס שחובר 
לראשונה, או מד מים נוסף, 

ו בסימן ד פרק שני כמשמעות
לכללי אמות המידה, לרבות 

 התקנתו באתר שהוכן לך.

מד מים לרבות 
 התקנתו

למד מים חמים 
 1.5שקוטרו מעל 

      2,129.1      2,491.1  

באתר שהוכן לכך, בנכס שחובר 
לראשונה, או מד מים נוסף, 

כמשמעותו בסימן ד פרק שני 
לכללי אמות המידה, לרבות 

 וכן לך.התקנתו באתר שה
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 סוג התעריף קבוצת תעריף
תעריף 
 )בש"ח(

 תעריף
)בש"ח 
כולל 
 מע"מ(

 הערות

מד מים לרבות 
 התקנתו

תוספת לכל מד 
מים בגין רכיב 
 קריאה מרחוק

         212.9         249.1  

באתר שהוכן לכך, בנכס שחובר 
לראשונה, או מד מים נוסף, 

כמשמעותו בסימן ד פרק שני 
לכללי אמות המידה, לרבות 

 התקנתו באתר שהוכן לך.

  

מים -תוספת למד
בגין רכיב קריאה 

חוק בעל מצב מר
תצוגה רדום 

בשבתות וחגי 
 ישראל

אך  150עד  
לא פחות 
מעלות 

רכישת רכיב 
 הקריאה
   מרחוק

  

באתר שהוכן לכך, בנכס שחובר 
לראשונה, או מד מים נוסף, 

כמשמעותו בסימן ד פרק שני 
לכללי אמות המידה, לרבות 

 התקנתו באתר שהוכן לך.

מד מים לרבות 
 התקנתו

החלפה לבקשת 
-של מדהצרכן 

מים עם רכיב 
קריאה מרחוק 

מים בעל -במד
מצב תצוגה רדום 

בשבתות וחגי 
 ישראל

    

בהחלפת צרכן, לצרכן שלא היה 
רשום בנכס או אחרי חלוף מחצית 

המים -התקופה ממועד התקנת מד
ועד מועד הבדיקה והכיול שלו לפי 

 –מים -לכללי מדי 44סעיף 
התוספת בעד רכיב קריאה מרחוק 

מצב תצוגה רדום  מים בעל-במד
בשבתות וחגי ישראל לפי פרט 

(4;) 
התעריף בעד  –בכל מקרה אחר 

מים, התוספת בעד רכיב -מד
קריאה מרחוק והתוספת בעד 

מים בעל -רכיב קריאה מרחוק במד
מצב תצוגה רדום בשבתות וחגי 

 (4ישראל לפי פרט )

 ניתוק מד מים

ניתוק מד מים 
בשל חוב צרכן 
וחיבורו מחדש 

רת לאחר הסד
 החוב.

         116.0         135.7  
לפי הכללים שנקבעו לפי סעיף 

לחוק, והעדרם לפי הנחיות 146
 הממונה

 הליכי גבייה
הוצאות בגין 

 הליכי גביה
    

הוצאות שהיו כרוכות בהפעלת 
ט' 12הליכי גביה לפי סעיף 

לפקודת המיסים )גביה( אך לא 
ג' 13יותר מההוצאות שנקבעו לפי 

 ודהלאותה פק

 בדיקות נוספות 
למד מים שקוטרו 

 כולל 3/4עד 
         139.3         163.0  

כמשמעותן בסעיף ד', בפרק השני 
 לכללי אמות המידה.

 בדיקות נוספות 
למד מים שקוטרו 

 3/4מעל 
         377.6         441.8  

כמשמעותן בסעיף ד', בפרק השני 
 לכללי אמות המידה.
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 סוג התעריף קבוצת תעריף
תעריף 
 )בש"ח(

 תעריף
)בש"ח 
כולל 
 מע"מ(

 הערות

ביקור מתואם 
 רי צרכןבחד

ביקור מתואם 
 בחדרי צרכן

          16.8          19.6  
כמשמעותו בסימן א' בפרק 
 הרביעי לכללי אמות המידה

הפקה חוזרת של 
 העתק חשבון 

הפקה חוזרת של 
העתק חשבון 

 תקופתי ושליחתו 
 לפי כללי אמות המידה  14.7          12.6          

ביקור נוסף או 
ביקור מתואם 

נוי באמצעות לפי
 ביובית

ביקור נוסף או 
ביקור מתואם 

לפינוי באמצעות 
 ביובית 

         257.0         300.7  
)ב( לכללי אמות 95לפי סעיף 

 המידה

בדיקות איכות 
 מים

    542.3         463.5          בדיקת מתכות

בדיקות איכות 
 מים

בדיקת מזהמים 
 בקטריאליים

         322.4         377.2  

לתקנות בריאות  14לפי תקנה 
העם )איכותם התברואית של מי 

שתייה ומיתקני מי שתייה(, 
, ולפי כללי אמות 2013-התשע"ג

 מידה 

בדיקות איכות 
 מים

בדיקת מתכות, 
מזהמים 

בקטריאליים, 
עכירות ועקבות 

 חומרי חיטוי פעיל

         574.3         671.9    

ביצוע שינוי 
במערכות 

 יימותהק

העתקת חיבור או 
" 3\4מד מים נוסף 
בלא הגדלת 

 מטר 10עד -קוטר

      3,016.1      3,528.8  

ביצוע שינוי במערכת המים או 
הביוב הקיימות לבקשת הצרכן 
במקום שבו אין מניעה הנדסית 

 לביצוע הבקשה

ביצוע שינוי 
במערכות 

 הקיימות
  329.4         281.5          תוספת לכל מטר

ביצוע שינוי במערכת המים או 
הביוב הקיימות לבקשת הצרכן 
במקום שבו אין מניעה הנדסית 

 לביצוע הבקשה

ביצוע שינוי 
במערכות 

 הקיימות

העתקת חיבור או 
" 1.5מד מים נוסף 

 מטר 10עד 
      4,021.4      4,705.1  

ביצוע שינוי במערכת המים או 
הביוב הקיימות לבקשת הצרכן 

אין מניעה הנדסית במקום שבו 
 לביצוע הבקשה

ביצוע שינוי 
במערכות 

 הקיימות
  352.9         301.6          תוספת לכל מטר

ביצוע שינוי במערכת המים או 
הביוב הקיימות לבקשת הצרכן 
במקום שבו אין מניעה הנדסית 

 לביצוע הבקשה

ביצוע שינוי 
במערכות 

 הקיימות

העתקת חיבור או 
" 2מד מים נוסף

 מטר 10ד ,ע
      4,524.1      5,293.2  

ביצוע שינוי במערכת המים או 
הביוב הקיימות לבקשת הצרכן 
במקום שבו אין מניעה הנדסית 

 לביצוע הבקשה
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 סוג התעריף קבוצת תעריף
תעריף 
 )בש"ח(

 תעריף
)בש"ח 
כולל 
 מע"מ(

 הערות

ביצוע שינוי 
במערכות 

 הקיימות
  411.7         351.9          תוספת לכל מטר

ביצוע שינוי במערכת המים או 
הביוב הקיימות לבקשת הצרכן 
במקום שבו אין מניעה הנדסית 

 לביצוע הבקשה

ביצוע שינוי 
במערכות 

 הקיימות

העתקת חיבור או 
" 3מד מים נוסף 

 מטר 10,עד 
      6,032.1      7,057.6  

ביצוע שינוי במערכת המים או 
הביוב הקיימות לבקשת הצרכן 
במקום שבו אין מניעה הנדסית 

 לביצוע הבקשה

ביצוע שינוי 
במערכות 

 מותהקיי
  470.5         402.1          תוספת לכל מטר

ביצוע שינוי במערכת המים או 
הביוב הקיימות לבקשת הצרכן 
במקום שבו אין מניעה הנדסית 

 לביצוע הבקשה

ביצוע שינוי 
במערכות 

 הקיימות

העתקת חיבור או 
" 4מד מים נוסף 

 מטר 10,עד 
      7,037.5      8,233.9  

ת המים או ביצוע שינוי במערכ
הביוב הקיימות לבקשת הצרכן 
במקום שבו אין מניעה הנדסית 

 לביצוע הבקשה

ביצוע שינוי 
במערכות 

 הקיימות
  588.1         502.7          תוספת לכל מטר

ביצוע שינוי במערכת המים או 
הביוב הקיימות לבקשת הצרכן 
במקום שבו אין מניעה הנדסית 

 לביצוע הבקשה

ביצוע שינוי 
מערכות ב

 הקיימות

העתקת חיבור או 
" 6מד מים נוסף 

 מטר 10,עד 
      9,048.2    10,586.4  

ביצוע שינוי במערכת המים או 
הביוב הקיימות לבקשת הצרכן 
במקום שבו אין מניעה הנדסית 

 לביצוע הבקשה

ביצוע שינוי 
במערכות 

 הקיימות
  705.8         603.2          תוספת לכל מטר

ינוי במערכת המים או ביצוע ש
הביוב הקיימות לבקשת הצרכן 
במקום שבו אין מניעה הנדסית 

 לביצוע הבקשה

ביצוע שינוי 
במערכות 

 הקיימות

העתקת חיבור 
ביוב או קביעת 

חיבור נוסף כולל 
 10עד  -התקנה

 מטר

      9,048.2    10,586.4  

ביצוע שינוי במערכת המים או 
הביוב הקיימות לבקשת הצרכן 

קום שבו אין מניעה הנדסית במ
 לביצוע הבקשה

ביצוע שינוי 
במערכות 

 הקיימות
  494.0         422.2          תוספת לכל מטר

ביצוע שינוי במערכת המים או 
הביוב הקיימות לבקשת הצרכן 
במקום שבו אין מניעה הנדסית 

 לביצוע הבקשה

ביצוע שינוי 
במערכות 

 הקיימות

בכל שינוי הכרוך 
 כבישבחציית 

      8,042.8      9,410.1  

ביצוע שינוי במערכת המים או 
הביוב הקיימות לבקשת הצרכן 
במקום שבו אין מניעה הנדסית 

 לביצוע הבקשה
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 סוג התעריף קבוצת תעריף
תעריף 
 )בש"ח(

 תעריף
)בש"ח 
כולל 
 מע"מ(

 הערות

ביצוע שינוי 
במערכות 

 הקיימות

התקנה או 
העתקה של ברז 

 כיבוי
      4,524.1      5,293.2  

ביצוע שינוי במערכת המים או 
ת הצרכן הביוב הקיימות לבקש

במקום שבו אין מניעה הנדסית 
 לביצוע הבקשה

 חזור
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 חישוב תעריפי נזילה .9

 :לטבלהיחוייב בהתאם  בספקים מקומייםתעריף נזילה 

 סוג התעריף

 תעריף
)בש"ח לקוב 

לא כולל 
 מע"מ(

 הערות

 נזילה עד גובה צריכה ממוצעת
כמפורט בפרק  

3  

הצריכה הממוצעת  -יכה ממוצעת צר צריכה
בנכס בתקופה המקבילה בשנה הקודמת או 

השוטפת, על פי החלטת  במשך השנה
י.הספק המקומ  

בעד מים שכתוצאה מהנזילה הסמויה, 
לא נעשה בהם שימוש מעבר לצריכה 

 הממוצעת
              5.881  

אם סופקו בידי ספק שהוא מלכ"ר כהגדרתו 
 - 1975-ל"ו בחוק מס ערך מוסף, התש

 בתוספת רכיב בגובה שיעור המע"מ

קו"ב מעל לצריכה  100-כמות שמעבר ל
 הממוצעת לצרכן ביתי

              1.000  
אם סופקו בידי ספק שהוא מלכ"ר כהגדרתו 

 - 1975-בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו 
 בתוספת רכיב בגובה שיעור המע"מ

קו"ב מעל לצריכה  100-כמות שמעבר ל
 ת לצרכן שאינו ביתיהממוצע

              5.881  
אם סופקו בידי ספק שהוא מלכ"ר כהגדרתו 

 - 1975-בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו 
 בתוספת רכיב בגובה שיעור המע"מ

 :לטבלהיחוייב בהתאם  תאגידי המיםבתעריף נזילה 

 סוג התעריף

 תעריף
)בש"ח לקוב 

לא כולל 
 מע"מ(

 הערות

גילה או הפרשי נזילה עד גובה צריכה ר
 המדידה הרגילים

כמפורט בפרק  
1  

ממוצע הצריכה בכל תקופות  -צריכה רגילה 
החיוב בשנה האחרונה שבהן נקרא מד המים 
המשויך, ושלא הוגשה לגביהן בקשה להכרה 

 15בצריכה חריגה הנובעת מנזילה לפי סעיף 
או  43או בקשה לעריכת בירור לפי סעיפים 

א)א(52  
ממוצע הפרשי  -לים הפרשי מדידה רגי

המדידה בכל תקופת החיוב בשנה האחרונה 
ושלא הוגשו לגביהן בקשות להכרה בצריכה 

 חריגה

 100כמות שמעבר לצריכה רגילה ועד 
 קו"ב מעל לצריכה הרגילה

              5.881    

קו"ב מעל לצריכה  100-כמות שמעבר ל
 הרגילה לצרכן ביתי

              1.000    

קו"ב מעל לצריכה  100-שמעבר ל כמות
 הרגילה לצרכן שאינו ביתי

              5.881    

 חזור
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 חישוב תעריף ביוב בפטור חלקי .10

צרכן יחויב בתעריף הכולל מים וביוב כפי שמחויב צרכן רגיל. אולם במידה והצרכן עמד בתנאים 

י תאגידי מים וביוב )חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכות ( בכלל1ה) 3המנויים בסעיף 

לפי האישור  ,חיוב לפי כמות ההזרמה בפועל של שפכים לרשת הביובמים וביוב( יקבל הצרכן 

 האמור ובו פירוט אחוזי ההזרמה שלו בפועל.

מצוין )כ 0.7מהתעריף האחיד לצרכן ינוכה תעריף הביוב הרלוונטי אליו, התעריף יחולק ב 

 בכללים( ויוכפל באחוז ההזרמה בפועל.

 

 בתאגיד הגיחון בע"מ : 40%דוגמא להזרמה חלקית של 

 (.6לקוב )כמצוין בטבלה מספר   ₪ 2.525הביוב של הגיחון: תעריף  

 לקו"ב. ₪ 8.548=  11.073-2.525 -תעריף עבור מים 

*)0.4 –תעריף עבור ביוב 
2.525

0.7
 לקו"ב. ₪ 1.443=  (

 לקוב מסופק. ₪ 9.991 -מופחת יף סך תער

 

** התחשיב הנ"ל מתייחס לצרכן רגיל. צרכן גדול יהא זכאי לקבלת הטבה נוספת בהתאם 

 לכללים **

 חזור
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 למפיקים דמי מים .11

 , 2017-( , התשע"ז27פורסם חוק המים )תיקון מס'  2017בפברואר  13ביום  -דמי מים לבית 

, ואשר החליף את היטלי ההפקה בדמי מים בשיעור 2017באפריל  30-אשר נכנס לתוקף ב

ההפרש בין תעריף ההפקה וההולכה של המים לתעריף ההספקה שלהם, שישולמו לרשות 

 המים הארצית.

היו דמי  2017לחוק המים, עד סוף שנת  27)ה( לתיקון 40בהתאם להוראת המעבר שבסעיף 

היטל ההפקה המפורטים בתוספת השנייה לחוק המים, כנוסחה ערב  המים כאמור, בשיעור

יהיו דמי המים בהתאם לכללי המים  2018לינואר  1-תחילתו של התיקון לחוק. והחל מיום ה

 .2017-)חישוב עלויות ותעריפים להפקה ולהולכה(, תשע"ז

 

ביולי  1, וביום לחוק המים 27נכנס לתוקף תיקון  2017באפריל  30ביום  -דמי מים לחקלאות 

, בכל הנוגע לתעריפי 2017-נכנסו לתוקף כללי המים )תעריפי הפקה והולכה(, התשע"ז 2017

 מים לחקלאות.

חושבו דמי המים כאמור לפי היטלי ההפקה בהתאם  2017ביוני  30בהתאם לכך, עד ליום 

 וך מבין אלה*:, חושבו דמי המים לפי הנמ2017ביולי  1לתוספת השנייה לחוק המים, והחל מיום 

א)ב( לחוק המים בעד מים למטרת חקלאות שחלים עליו לפי כללי 33( דמי המים לפי סעיף 1

 .2017-המים )תעריפי הפקה והולכה(, התשע"ז

בתוספת של  2016( סכום ההיטל הממוצע למ"ק שבו חויב בעד מים מאותו מקור מים בשנת 2

 (.2018אגורות בשנת  43) 2017אגורות בשנת  26

א)ב( לחוק המים, בעד מים למטרת חקלאות שיחולו עליו לפי הכללים 33דמי המים לפי סעיף  (3

)שנת היעד(, אולם בכל מקרה לא פחות מסכום ההיטל הממוצע למ"ק  2020האמורים בשנת 

 .2016שבו חויב בעד מים מאותו מקור מים בשנת 
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 לקו"ב()₪  עלות מוכרת לקידוחים .11.1

 ניבית עירו בית חקלאות כמות

 2.52 1.55 1.50 בסיס

 0.52 0.50 0.45 נוסף

 

 לקו"ב()₪ ם דמי מים למפיקים עיליי .11.2

מס' 
 רישיון

 תעריף סוג תעריף מפיק

 0.68 הפקה והולכה אפיקי מים 52

 1.16 הפקת מים עיליים כברי קיבוץ 141

 1.17 הפקה והולכה עמק חרוד 169

 2.13 הפקת מים עיליים קבוץ גונן 231

 1.97 הפקת מים עיליים יבוץדן ק 237

 1.22 הפקת מים עיליים מפעל הדן אג' שת' חק' להספקת מים בע"מ 272

 1.09 הפקת מים עיליים שמיר קיבוץ 297

 0.73 הפקת מים עיליים חוף כנרת אגודה להשקאה בע"מ 565

 1.31 הפקת מים עיליים כנרת -משק שחפים  567

 1.44 מים עיליים הפקת מי כנרת להתיישבות חקלאית 568

 1.30 הפקת מים עיליים עלי כנרת אגודה 571

 0.59 הפקת מים עיליים מגדל  642

 0.77 הפקה והולכה מים בגליל 740

 0.66 הפקת מים עיליים קבוץ גנוסר 1121

 1.26 הפקת מים עיליים קבוץ חוקוק 1137

 0.74 הפקת מים עיליים עין גב 1168

 1.08 לכההפקה והו עמק הירדן 1199

 0.67 הפקת מים עיליים שדה יואב 7125

 1.35 הפקת מים עיליים עין גדי 7571

 הפקה והולכה מי בגולן 9288

 לבית 1.00
בתוספת עלות  1.01

אנרגיה למ"ק 
 לחקלאות

  
למעט המפורטים לעיל, תעריף ההפקה 

 וההולכה בעד הפקת מים עיליים
 0.57 הפקת מים עיליים

 חזור
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 הקמת תשתיות ביוב –מועצות אזוריות  .12

לנכס במועצות האזוריות המפורטות בטבלה שלהלן יחושב תעריף הקמת תשתיות ביוב 

כמכפלה של שטח הקרקע והבניין שבנכס במטר רבוע בסכומים בשקלים חדשים, לפי היישוב 

 והרכיבים לחיוב, הקבועים בטבלה זו:

 פרט
שם המועצה 

 זוריתהא
שמות היישובים / 

 סוג הנכס
 רכיבים לחיוב

תעריף  
בשקלים 
חדשים 
למטר 
רבוע 
 בנייה 

תעריף  
בשקלים 
חדשים 
למטר 
רבוע 
 קרקע 

 0 46.07 ביב ציבורי   אל בטוף 1

 0 10.67 ביב מאסף   אל בטוף  

 0 25.43 מתקני שאיבה   אל בטוף  

 0 23.54 מכון לטיפול בשפכים   אל בטוף  

 0 0     ל קסוםא 2

 32.81 16.4 ביב ציבורי   אלונה 3

 27.5 13.75 ביב מאסף ומתקנים   אלונה  

 28.11 28.11 ביב ציבורי   אשכול 4

 15.01 15.01 ביב מאסף   אשכול  

 20.26 20.26 מכון לטיפול בשפכים   אשכול  

 6.85 13.7 ביב ציבורי   באר טוביה 5

 16.11 32.22 מתקניםביב מאסף ו   באר טוביה  

 25.21 50.42 מכון לטיפול בשפכים   באר טוביה  

 23.33 14.2     בוסתן אל מרג' 6

 29.85 12.79 ביב ציבורי )א( בית קמה ואבשלום בני שמעון 7

 9.68 4.15 ביב מאסף )א( בית קמה ואבשלום בני שמעון  

 14.74 6.32 מכון לטיפול בשפכים )א( בית קמה ואבשלום בני שמעון  

 17.4 7.45 ביב ציבורי )ב( גבעות בר בני שמעון  

 48.65 20.85 ביב מאסף )ב( גבעות בר בני שמעון  

 10.71 4.59 מכון לטיפול בשפכים )ב( גבעות בר בני שמעון  

 45.76 21.80 ביב ציבורי )ג( יחדיו בני שמעון  

 50.87 19.62 ביב מאסף )ג( יחדיו בני שמעון  

 24.79 12.39 ביב ציבורי )ד( משמר הנגב ני שמעוןב  

 20.03 10.01 ביב מאסף )ד( משמר הנגב בני שמעון  

 15.03 7.51 מכון לטיפול בשפכים )ד( משמר הנגב בני שמעון  

 40.22 22.2 ביב ציבורי )ה( נבטים בני שמעון  

 51.79 17.24 ביב מאסף )ה( נבטים בני שמעון  

 30.07 15.03 ביב מאסף קיבוץ דביר )ו( בני שמעון  

 21.01 10.5 מכון לטיפול בשפכים )ו( קיבוץ דביר בני שמעון  

 24.74 12.37 ביב ציבורי הרחבה -)ז( קיבוץ דביר בני שמעון  

 39.83 19.91 ביב ציבורי   ברנר 8
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 פרט
שם המועצה 

 זוריתהא
שמות היישובים / 

 סוג הנכס
 רכיבים לחיוב

תעריף  
בשקלים 
חדשים 
למטר 
רבוע 
 בנייה 

תעריף  
בשקלים 
חדשים 
למטר 
רבוע 
 קרקע 

 8.88 4.45 ביב מאסף ומתקנים   ברנר  

 4.96 2.48 מכון לטיפול בשפכים   ברנר  

 5.67 17.01 ביב ציבורי   גדרות 9

 34.54 103.61 ביב מאסף    גדרות  

 6.17 18.53 מכון לטיפול בשפכים   גדרות  

 4.58 20.05 ביב מאסף   גולן 10

 8.39 36.7 מכון לטיפול בשפכים   גולן  

 12.73 19.1 ביב ציבורי   גזר 11

 13.63 20.43 ביב מאסף   גזר  

 5.38 8.09 לטיפול בשפכיםמכון    גזר  

 13.73 9.55 ביב ציבורי )א( נכס למגורים גן רווה 12

 32.21 22.4 ביב מאסף )א( נכס למגורים גן רווה  

 18.75 13.03 תחנת שאיבה )א( נכס למגורים גן רווה  

 13.49 9.71 ביב ציבורי )ב( נכס אחר גן רווה  

 31.66 22.79 ביב מאסף )ב( נכס אחר גן רווה  

 18.43 13.26 תחנת שאיבה )ב( נכס אחר גן רווה  

 15.58 109.09 ביב ציבורי   דרום השרון 13

 2.8 19.65 ביב מאסף ומיתקנים   דרום השרון  

 2.62 18.34 מכון לטיפול בשפכים   דרום השרון  

 21.82 43.63 ביב ציבורי   הגלבוע 14

   הגלבוע  
ביב מאסף ומכון לטיפול 

 םבשפכי
31.9 15.92 

 24.95 46.32 ביב ציבורי   הגליל העליון 15

 6.25 11.6 ביב מאסף   הגליל העליון  

 15.71 29.18 מכון לטיפול בשפכים   הגליל העליון  

 11.98 83.82 ביב ציבורי   הגליל התחתון 16

 7.59 53.11 ביב מאסף ומתקנים   הגליל התחתון  

 7.72 53.98 ול בשפכיםמכון לטיפ   הגליל התחתון  

17 
הערבה 
 התיכונה

 19 37.9 ביב ציבורי  

  
הערבה 
 התיכונה

 5.47 10.93 ביב מאסף  

  
הערבה 
 התיכונה

 12.08 24.16 מכון לטיפול בשפכים  

 19.78 39.57 ביב ציבורי )א( לכל נכס זבולון 18
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 פרט
שם המועצה 

 זוריתהא
שמות היישובים / 

 סוג הנכס
 רכיבים לחיוב

תעריף  
בשקלים 
חדשים 
למטר 
רבוע 
 בנייה 

תעריף  
בשקלים 
חדשים 
למטר 
רבוע 
 קרקע 

 זבולון  

)ב( כפר חסידים, 
איבטין, חוואלד, ראס 

הנוער  עלי, נופית, כפר
תל רגב ואזור התעשייה 

 חסידים

 2.09 4.18 זבולון-ביב מאסף רכסים

 זבולון  
)ג( חוואלד, ראס עלי, 

 נופית ותל רגב
 10.12 20.23 תחנת מאסף נחל ציפורי

 זבולון  

)ד( כפר חסידים, 
איבטין, חוואלד, ראס 

עלי, כפר הנוער, נופית 
 ותל רגב

 1.67 3.35 תחנת חסידים גדולה

 3.32 6.64 תחנת חסידים קטנה )ה( כפר חסידים וןזבול  

 19.36 38.71 כ-ב-תחנת א )ו( כפר ביאליק זבולון  

 זבולון  

)ז( רמת יוחנן, כפר 
מכבי, חוואלד, ראס 
עלי, נופית, תל רגב 

 וחוות צופים

מכון לטיפול בשפכים 
 זבולון

15.61 7.8 

 זבולון  

)ח( בית המעצר קישון, 
ן, בית ספר כרמל זבולו

קיבוץ יגור, מתחם 
קניות יגור וקאנטרי 

 קלאב 

מכון לטיפול בשפכים 
 יגור

10.16 5.08 

 4.56 1.14 ביב מאסף )א( אילות חבל אילות 19

 8.3 2.07 מכון לטיפול בשפכים )א( אילות חבל אילות  

 28.55 7.13 ביב מאסף )ב( אליפז חבל אילות  

 51.16 12.78 ביב ציבורי )ג( באר אורה חבל אילות  

 4.09 1.02 ביב מאסף )ג( באר אורה חבל אילות  

 32.68 8.16 מכון לטיפול בשפכים )ג( באר אורה חבל אילות  

 29.44 7.36 ביב מאסף )ד( גרופית חבל אילות  

 37.72 9.43 מכון לטיפול בשפכים )ד( גרופית חבל אילות  

 7.46 1.86 מכון לטיפול בשפכים )ה( חניון יעלים חבל אילות  

 14.28 3.86 ביב מאסף )ו(יהל חבל אילות  

 74.61 18.65 מכון לטיפול בשפכים )ו(יהל חבל אילות  

 3.59 0.9 ביב מאסף )ז( יוטבתה חבל אילות  

 65.39 16.34 מכון לטיפול בשפכים )ז( יוטבתה חבל אילות  

 134.58 33.65 ביב מאסף )ח( לוטן חבל אילות  

 50.63 12.66 מכון לטיפול בשפכים )ח( לוטן חבל אילות  

 43.98 11 ביב מאסף )ט( נאות סמדר חבל אילות  

 27.66 6.91 מכון לטיפול בשפכים )ט( נאות סמדר חבל אילות  
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 פרט
שם המועצה 

 זוריתהא
שמות היישובים / 

 סוג הנכס
 רכיבים לחיוב

תעריף  
בשקלים 
חדשים 
למטר 
רבוע 
 בנייה 

תעריף  
בשקלים 
חדשים 
למטר 
רבוע 
 קרקע 

 15.68 3.91 ביב מאסף )י( נווה חריף חבל אילות  

 91.27 22.82 מכון לטיפול בשפכים )י( נווה חריף חבל אילות  

 18.33 4.58 ביב מאסף )יא( סמר לותחבל אי  

 95.75 23.93 מכון לטיפול בשפכים )יא( סמר חבל אילות  

 74.76 18.68 ביב מאסף )יב( קטורה חבל אילות  

 38.13 9.54 מכון לטיפול בשפכים )יב( קטורה חבל אילות  

 23.33 14.2     חבל יבנה 20

 21.83 10.91 ביב ציבורי   חבל מודיעין 21

 12.76 6.42 ביב מאסף   חבל מודיעין  

 16.65 8.32 ביב ציבורי   חוף אשקלון 22

 12.75 6.37 ביב מאסף   חוף אשקלון  

 15.31 7.66 מכון לטיפול בשפכים   חוף אשקלון  

 חוף הכרמל 23

)א( בית אורן, הבונים, 
החותרים, ימין אורד, 

כפר הנוער גלים, כפר 
הנוער סיתרין, כלא 

מאיר שפיה, מלון דמון, 
יערות הכרמל, מעגן 

מיכאל, מעיין צבי, ניר 
עציון, עין כרמל ושדות 

 ים

 5.89 23.53 ביב מאסף

 חוף הכרמל  

)א( בית אורן, הבונים, 
החותרים, ימין אורד, 

כפר הנוער גלים, כפר 
הנוער סיתרין, כלא 

דמון, מאיר שפיה, מלון 
יערות הכרמל, מעגן 

מיכאל, מעיין צבי, ניר 
עציון, עין כרמל ושדות 

 ים

 13.59 54.37 מכון לטיפול בשפכים

 18.19 72.78 ביב ציבורי )ב( לכל יישוב אחר חוף הכרמל  

 5.89 23.53 ביב מאסף )ב( לכל יישוב אחר חוף הכרמל  

 13.59 54.37 מכון לטיפול בשפכים )ב( לכל יישוב אחר חוף הכרמל  

 10.99 76.96 ביב ציבורי   חוף השרון 24

 1.52 10.65 ביב מאסף   חוף השרון  

 3.02 21.1 מתקנים   חוף השרון  

 5.2 9.65 ביב ציבורי   יואב 25

 19 35.35 ביב מאסף   יואב  

 4.75 8.83 מכון לטיפול בשפכים   יואב  

 25.02 50.03 ביב ציבורי   לב השרון 26
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 פרט
שם המועצה 

 זוריתהא
שמות היישובים / 

 סוג הנכס
 רכיבים לחיוב

תעריף  
בשקלים 
חדשים 
למטר 
רבוע 
 בנייה 

תעריף  
בשקלים 
חדשים 
למטר 
רבוע 
 קרקע 

 6.1 12.21 ביב מאסף    לב השרון  

 8.14 16.28 הולכה ומתקנים   לב השרון  

 11.6 23.19 מכון לטיפול בשפכים   לב השרון  

 2.01 115.34 ביב ציבורי   לכיש 27

 2.01 72.89 ביב מאסף   לכיש  

28 
מבואות 
 החרמון

 19.29 19.29 ביב ציבורי  

  
מבואות 
 החרמון

  
ביב מאסף ומכון לטיפול 

 בשפכים
44.63 44.63 

 מגידו 29

דליה, רמות  )א( גלעד,
מנשה, אלייקים, עין 

השופט, הזורע, יקנעם 
 המושבה

 34.82 8.7 ביב ציבורי

 מגידו  

)א( גלעד, דליה, רמות 
מנשה, אלייקים, עין 

השופט, הזורע, יקנעם 
 המושבה

 7.97 2 ביב מאסף

 מגידו  

)א( גלעד, דליה, רמות 
מנשה, אלייקים, עין 

השופט, הזורע, יקנעם 
 המושבה

 7.34 1.83 מתקנים

 מגידו  

)א( גלעד, דליה, רמות 
מנשה, אלייקים, עין 

השופט, הזורע, יקנעם 
 המושבה

 17.94 4.49 מכון לטיפול בשפכים

 מגידו  

)ב( רמות השופט, עין 
העמק, גבעת עוז, 

מגידו, משמר העמק, 
 מדרך עוז, מבוא כרמל

 34.82 8.7 ביב ציבורי

 מגידו  

)ב( רמות השופט, עין 
ת עוז, העמק, גבע

מגידו, משמר העמק, 
 מדרך עוז, מבוא כרמל

 7.97 2 ביב מאסף

 מגידו  

)ב( רמות השופט, עין 
העמק, גבעת עוז, 

מגידו, משמר העמק, 
 מדרך עוז, מבוא כרמל

 17.94 4.49 מכון לטיפול בשפכים

 מגידו  
)ג( אורחן הכרמל 

 ומחנה ג'וערה
 7.97 2 ביב מאסף
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 פרט
שם המועצה 

 זוריתהא
שמות היישובים / 

 סוג הנכס
 רכיבים לחיוב

תעריף  
בשקלים 
חדשים 
למטר 
רבוע 
 בנייה 

תעריף  
בשקלים 
חדשים 
למטר 
רבוע 
 קרקע 

 מגידו  
)ג( אורחן הכרמל 

 נה ג'וערהומח
 7.34 1.83 מתקנים

 מגידו  
)ג( אורחן הכרמל 

 ומחנה ג'וערה
 17.94 4.49 מכון לטיפול בשפכים

 7.97 2 ביב מאסף )ד( גן לאומי מגידו מגידו  

 17.94 4.49 מכון לטיפול בשפכים )ד( גן לאומי מגידו מגידו  

 33.73 33.73 ביב ציבורי   מטה אשר 30

 6.94 6.94 ביב מאסף   מטה אשר  

 7.56 7.56 מכון לטיפול בשפכים   מטה אשר  

 33.28 8.32 ביב ציבורי   מטה יהודה 31

 24.54 6.14 חיבור לביב מאסף ראשי   מטה יהודה  

 15.69 3.92 ביב מאסף   מטה יהודה  

 10.13 2.54 מכון לטיפול בשפכים   מטה יהודה  

 31.88 31.88 ביב ציבורי   מנשה 32

 9.28 9.28 ביב מאסף   שהמנ  

 10.69 10.69 מכון לטיפול בשפכים   מנשה  

 13.06 64.9 ביב מאסף ומתקנים )א( מגורים מעלה יוסף 33

 0.5 2.71 מכון לטיפול בשפכים )א( מגורים מעלה יוסף  

 מעלה יוסף  
)ב( עסקים, מוסדות 

 ותעשייה
 14.07 71.33 ביב מאסף ומתקנים

 מעלה יוסף  
סקים, מוסדות )ב( ע

 ותעשייה
 0.5 2.98 מכון לטיפול בשפכים

 18.24 36.47 ביב ציבורי   מרום הגליל 34

 13.53 27.05 ביב מאסף ומתקנים   מרום הגליל  

 15.72 31.44 מכון לטיפול בשפכים   מרום הגליל  

 23.33 14.2     מרחבים 35

 12.62 63.12 ביב ציבורי   משגב 36

 10.21 51.03 אסף ומתקניםביב מ   משגב  

 2.36 11.83 מכון לטיפול בשפכים   משגב  

 0 0     נווה מדבר 37

 23.33 14.2     נחל שורק 38

 12.55 12.55 ביב ציבורי   עמק הירדן 39

 13.94 33.77 ביב מאסף ומתקנים   עמק הירדן  

 13.24 13.24 מכון לטיפול בשפכים   עמק הירדן  

 33.33 11.11 ביב ציבורי )א( לכל נכס נותעמק המעיי 40
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 פרט
שם המועצה 

 זוריתהא
שמות היישובים / 

 סוג הנכס
 רכיבים לחיוב

תעריף  
בשקלים 
חדשים 
למטר 
רבוע 
 בנייה 

תעריף  
בשקלים 
חדשים 
למטר 
רבוע 
 קרקע 

 )ב( מנחמיה עמק המעיינות  
ביב מאסף בעד תוספת 

בנייה בנכס ששולם בעדו 
 היטל ביב מאסף

21.6 0 

 28.03 114.16 ביב ציבורי )א( מגורים עמק חפר 41

 20.55 83.75 ביב מאסף )א( מגורים עמק חפר  

 30.82 125.57 יביב ציבור )ב( עסקים ומוסדות עמק חפר  

 22.6 92.12 ביב מאסף )ב( עסקים ומוסדות עמק חפר  

 30.82 125.57 ביב ציבורי )ג( תעשייה עמק חפר  

 22.6 92.12 ביב מאסף )ג( תעשייה עמק חפר  

 11.8 39.32 ביב ציבורי   עמק יזרעאל 42

 15.25 50.82 ביב מאסף   עמק יזרעאל  

 14.54 48.44 בשפכיםמכון לטיפול    עמק יזרעאל  

 41.62 10.41 ביב ציבורי   שדות דן 43

 5.62 1.4 ביב מאסף   שדות דן  

 0 0     רמת נגב 44

 16.65 23.94 ביב ציבורי )א( מגורים שדות נגב 45

 9.3 13.29 ביב מאסף )א( מגורים שדות נגב  

 12.63 18.06 מכון לטיפול בשפכים )א( מגורים שדות נגב  

 16.65 23.94 ביב ציבורי )ב( עסקים ומוסדות ת נגבשדו  

 11.17 15.94 ביב מאסף )ב( עסקים ומוסדות שדות נגב  

 15.16 21.66 מכון לטיפול בשפכים )ב( עסקים ומוסדות שדות נגב  

 16.65 23.94 ביב ציבורי )ג( תעשייה שדות נגב  

 11.17 15.94 ביב מאסף )ג( תעשייה שדות נגב  

 15.16 21.66 מכון לטיפול בשפכים )ג( תעשייה נגב שדות  

 5.77 11.55 ביב ציבורי )א( אזור תעשייה שער הנגב 46

 1.07 2.13 ביב מאסף )א( אזור תעשייה שער הנגב  

 0.24 0.48 ביב מאסף )ב( יכני, ניר עם וגבים שער הנגב  

 0.21 0.4 ביב מאסף )ג( קריית חינוך שער הנגב  

 26.51 43.31 ביב ציבורי   שפיר 47

 14.18 28.62 ביב מאסף   שפיר  

 4.63 9.38 מכון לטיפול בשפכים   שפיר  

 1.78 23.49 ביב ציבורי )א( לכל נכס תמר 48

 0.45 5.86 ביב מאסף )א( לכל נכס תמר  

 תמר  
)ב( לכל נכס למעט 

 נווה זוהר ועין בוקק
 2.75 36.24 מכון לטיפול בשפכים

 חזור
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 ביוב שירותי עבורתשלום  –מועצות אזוריות  .13

הביוב לכל נכס במועצות אזוריות המפורטות בטבלה שלהלן תחושב כמכפלה של שירותי  עבורתשלום 

 מטרים מעוקבים מים או שפכים שנצרכו בנכס בסכומים הקבועים להלן:

 פרט
שם המועצה 

 האזורית
וג שמות היישובים / ס

 הנכס
 רכיבים לחיוב

תעריף  
בשקלים 

 -חדשים 
חיוב לפי 

מטר 
 מעוקב מים 

תעריף  
בשקלים 

 -חדשים 
חיוב לפי 

מטר מעוקב 
 שפכים 

   אל בטוף 1
תפעול ביב ציבורי 

 וביב מאסף
1.25 1.37 

 1.36 1.24 מכון לטיפול בשפכים   אל בטוף  

 0.3 0.27 שיקום   אל בטוף  

 0 0     אל קסום 2

 0.97 0.68 ביב ציבורי   אלונה 3

 0.11 0.08 ביב מאסף   אלונה  

   אלונה  
מתקנים ותחנות 

 שאיבה
1.1 1.57 

 0.66 0.46 שיקום   אלונה  

 3 2.1 מכון לטיפול בשפכים   אלונה  

 0.49 0.34 תפעול ביב ציבורי   אשכול 4

 0.4 0.28 תפעול ביב מאסף   אשכול  

 0.67 0.47 ול בשפכיםמכון לטיפ   אשכול  

 1.59 1.11 שיקום   אשכול  

 1.14 0.8 החזר הון   אשכול  

 1.67 1.17 תפעול   באר טוביה 5

 2.57 1.8 מכון לטיפול בשפכים   באר טוביה  

 0.72 0.5 שיקום   באר טוביה  

 3.21 2.34     בוסתן אל מרג' 6

 בני שמעון 7
)א( לכל נכס למעט 

 פארק עידן
 1.11 0.78 ביב ציבורי תפעול

 בני שמעון  
)א( לכל נכס למעט 

 פארק עידן
 1.2 0.84 תפעול ביב מאסף

 בני שמעון  
)א( לכל נכס למעט 

 פארק עידן
 0.82 0.58 שיקום

 בני שמעון  
)א( לכל נכס למעט 

 פארק עידן
 1.77 1.24 מכון לטיפול בשפכים

 1.62 1.13 תפעול )ב( פארק עידן בני שמעון  

 2.81 1.97 מכון לטיפול בשפכים )ב( פארק עידן בני שמעון  

 0.51 0.35 שיקום )ב( פארק עידן בני שמעון  
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 פרט
שם המועצה 

 האזורית
וג שמות היישובים / ס

 הנכס
 רכיבים לחיוב

תעריף  
בשקלים 

 -חדשים 
חיוב לפי 

מטר 
 מעוקב מים 

תעריף  
בשקלים 

 -חדשים 
חיוב לפי 

מטר מעוקב 
 שפכים 

 ברנר 8
)א( גבעת ברנר, בית 
 אליעזרי, בניה, וקדרון

 1.74 1.22 תפעול ביב ציבורי

 ברנר  
)א( גבעת ברנר, בית 
 אליעזרי, בניה, וקדרון

תפעול ביב מאסף 
 ומכון לטיפול בשפכים

0.93 1.33 

 ברנר  
)א( גבעת ברנר, בית 
 אליעזרי, בניה, וקדרון

 0.58 0.41 שיקום ביב ציבורי

 ברנר  
)א( גבעת ברנר, בית 
 אליעזרי, בניה, וקדרון

שיקום ביב מאסף 
 ומכון לטיפול בשפכים

0.71 1.01 

 1.74 1.22 תפעול ביב ציבורי )ב( גבתון ברנר  

 )ב( גבתון ברנר  
סף תפעול ביב מא

 ומכון לטיפול בשפכים
1.58 2.25 

 0.58 0.41 שיקום ביב ציבורי )ב( גבתון ברנר  

 2.36 1.65 תפעול   גדרות 9

 1.98 1.38 מכון לטיפול בשפכים   גדרות  

 1.26 0.88 שיקום   גדרות  

 2.33 1.63 תפעול   גולן 10

 0.67 0.47 שיקום   גולן  

 2.18 1.53 מכון לטיפול בשפכים   גולן  

 0.69 0.48 ביב ציבורי   גזר 11

 1.39 0.97 ביב מאסף   גזר  

 1.61 1.13 מכון לטיפול בשפכים   גזר  

 0.43 0.3 שיקום ביב ציבורי   גזר  

 0.88 0.61 שיקום ביב מאסף   גזר  

 5.08 3.56 תפעול   גן רווה 12

 1.06 0.74 שיקום   גן רווה  

 1.76 1.24 תפעול   דרום השרון 13

 1.88 1.32 מכון לטיפול בשפכים   דרום השרון  

 0.93 0.65 שיקום   דרום השרון  

 1.05 0.74 תפעול ביב ציבורי   הגלבוע 14

 3.43 2.4 תפעול ביב מאסף   הגלבוע  

 0.48 0.33 שיקום   הגלבוע  

 1.6 1.12 ביב ציבורי   הגליל העליון 15

 0.97 0.68 פול בשפכיםמכון לטי   הגליל העליון  

 0.44 0.31 ביב מאסף   הגליל העליון  

 0.57 0.4 שיקום ביב ציבורי   הגליל העליון  

   הגליל העליון  
שיקום מכון לטיפול 

 בשפכים
0.42 0.6 

 0.61 0.43 שיקום ביב מאסף   הגליל העליון  
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 פרט
שם המועצה 

 האזורית
וג שמות היישובים / ס

 הנכס
 רכיבים לחיוב

תעריף  
בשקלים 

 -חדשים 
חיוב לפי 

מטר 
 מעוקב מים 

תעריף  
בשקלים 

 -חדשים 
חיוב לפי 

מטר מעוקב 
 שפכים 

 1.5 1.05 תפעול ביב ציבורי   הגליל התחתון 16

   ןהגליל התחתו  
תפעול ביב מאסף 

 ומכון לטיפול בשפכים
1.75 2.5 

 1.34 0.94 שיקום   הגליל התחתון  

17 
הערבה 
 התיכונה

 1.37 0.96 ביב ציבורי  

  
הערבה 
 התיכונה

 0.57 0.4 ביב מאסף  

  
הערבה 
 התיכונה

 1.16 0.81 מכון לטיפול בשפכים  

  
הערבה 
 התיכונה

 1.33 0.93 שיקום  

 2.1 1.47 תפעול ביב ציבורי   זבולון 18

   זבולון  
ביב מאסף ומכון 
 לטיפול בשפכים

2.31 3.3 

 0.67 0.47 שיקום   זבולון  

   חבל אילות 19
תפעול ומכון לטיפול 

 בשפכים
1.78 2.55 

 0.69 0.48 שיקום   חבל אילות  

 1.95 1.37 תפעול ביב ציבורי בית גמליאל חבל יבנה 20

 1.51 1.03 מכון לטיפול בשפכים ליאלבית גמ חבל יבנה  

 2.26 1.58 שיקום בית גמליאל חבל יבנה  

 3.34 2.34 החזר הון בית גמליאל חבל יבנה  

 1.58 1.11 ביב ציבורי   חבל מודיעין 21

 0.98 0.68 ביב מאסף   חבל מודיעין  

 0.79 0.55 שיקום   חבל מודיעין  

 1.51 1.06 יםמכון לטיפול בשפכ   חבל מודיעין  

 3.46 2.42 תפעול ביב ציבורי   חוף אשקלון 22

   חוף אשקלון  
תפעול ביב מאסף 

 ומכון לטיפול בשפכים
1.35 1.93 

 0.22 0.15 שיקום   חוף אשקלון  
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 פרט
שם המועצה 

 האזורית
וג שמות היישובים / ס

 הנכס
 רכיבים לחיוב

תעריף  
בשקלים 

 -חדשים 
חיוב לפי 

מטר 
 מעוקב מים 

תעריף  
בשקלים 

 -חדשים 
חיוב לפי 

מטר מעוקב 
 שפכים 

 חוף הכרמל 23

)א( בית אורן, הבונים, 
ימין אורד, כפר הנוער 

גלים, כפר הנוער 
סיתרין, כלא דמון, מאיר 

יערות  שפיה, מלון
הכרמל, מעגן מיכאל, 

מעיין צבי, ניר עציון, עין 
 כרמל ושדות ים

  3.12 4.45 

 חוף הכרמל  
)ב( כל יישוב אחר 

 במועצה
  3.91 5.58 

 1.74 1.22 תפעול ביב ציבורי   חוף השרון 24

 0.76 0.53 תפעול ביב מאסף   חוף השרון  

 1.57 1.1 מכון לטיפול בשפכים   חוף השרון  

 0.54 0.38 שיקום   חוף השרון  

 1 0.7 החזר הון   חוף השרון  

 1.15 0.8 ביב ציבורי   יואב 25

 1.09 0.76 ביב מאסף ומתקנים )א( בית ניר יואב  

 1.29 0.9 מכון לטיפול בשפכים )א( בית ניר יואב  

 0.7 0.49 שיקום   יואב  

 2.11 1.48 תפעול   לב השרון 26

 3.3 2.31 ון לטיפול בשפכיםמכ   לב השרון  

 0.63 0.44 שיקום   לב השרון  

 1.72 1.38 תפעול   לכיש 27

 1.36 1.09 מכון לטיפול בשפכים   לכיש  

 0.52 0.41 שיקום   לכיש  

 1.37 0.96 ביב ציבורי   מבואות החרמון 28

 1.97 1.38 ביב מאסף   מבואות החרמון  

 1.29 0.9 שיקום   מבואות החרמון  

 0.93 0.65 מכון לטיפול בשפכים   מבואות החרמון  

 1.75 1.22 תפעול ביב ציבורי   מגידו 29

   מגידו  
תפעול ביב מאסף 

 ומט"ש
2.5 3.57 

 0.97 0.68 שיקום   מגידו  

 1.97 1.38 תפעול   מטה אשר 30

 0.56 0.39 שיקום ביב ציבורי   מטה אשר  

   מטה אשר  
ף שיקום ביב מאס

 ומכון לטיפול בשפכים
0.3 0.43 
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 פרט
שם המועצה 

 האזורית
וג שמות היישובים / ס

 הנכס
 רכיבים לחיוב

תעריף  
בשקלים 

 -חדשים 
חיוב לפי 

מטר 
 מעוקב מים 

תעריף  
בשקלים 

 -חדשים 
חיוב לפי 

מטר מעוקב 
 שפכים 

   מטה אשר  
ביב מאסף ומכון 
 לטיפול בשפכים

1.55 2.22 

 2.83 1.98 תפעול   מטה יהודה 31

 1.75 1.23 מכון לטיפול בשפכים   מטה יהודה  

 1.84 1.29 שיקום   מטה יהודה  

 1.43 1 תפעול ביב ציבורי   מנשה 32

 0.96 0.67 ביב מאסף   מנשה  

 1.59 1.12 מכון לטיפול בשפכים   מנשה  

 0.26 0.18 שיקום   מנשה  

 3 2.1 תפעול   מעלה יוסף 33

 0.56 0.39 מכון לטיפול בשפכים   מעלה יוסף  

 0.92 0.64 שיקום   מעלה יוסף  

 2.6 1.82 תפעול   מרום הגליל 34

 0.73 0.51 מכון לטיפול בשפכים   מרום הגליל  

 1.75 1.22 שיקום   מרום הגליל  

 1.98 1.5 תפעול   מרחבים 35

 0.62 0.47 מכון לטיפול בשפכים   מרחבים  

 0.76 0.58 שיקום   מרחבים  

 3.08 2.31 תפעול   משגב 36

 1.47 1.1 מכון לטיפול בשפכים   משגב  

 1.21 0.91 שיקום   משגב  

 0 0     נווה מדבר 37

 2.48 1.81 תפעול   נחל שורק 38

 1.73 1.26 מכון לטיפול בשפכים   נחל שורק  

 0.99 0.69 ביב ציבורי   עמק הירדן 39

 0.36 0.25 שיקום ביב ציבורי   עמק הירדן  

 1.51 1.05 ביב מאסף   עמק הירדן  

 1.99 1.4 שיקום ביב מאסף   עמק הירדן  

 1.28 0.89 מכון לטיפול בשפכים   עמק הירדן  

 0.9 0.72 תפעול ביב ציבורי )א( לכל נכס נותעמק המעיי 40

 0.61 0.49 ביב מאסף )א( לכל נכס עמק המעיינות  

 1.43 1.14 מכון לטיפול בשפכים )א( לכל נכס עמק המעיינות  

 0.22 0.17 טיפול שלישוני )א( לכל נכס עמק המעיינות  

 1.38 1.1 שיקום )א( לכל נכס עמק המעיינות  

 )א( לכל נכס עמק המעיינות  
החזר הון מכון לטיפול 

 בשפכים
0.32 0.41 
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 פרט
שם המועצה 

 האזורית
וג שמות היישובים / ס

 הנכס
 רכיבים לחיוב

תעריף  
בשקלים 

 -חדשים 
חיוב לפי 

מטר 
 מעוקב מים 

תעריף  
בשקלים 

 -חדשים 
חיוב לפי 

מטר מעוקב 
 שפכים 

 עמק המעיינות  
)ב( לכל נכס למעט 
נכסים ששילמו היטל 
 ביוב במושב מנחמיה

 2.91 2.33 החזר הון ביב מאסף

 1.16 0.81 ביב ציבורי   עמק חפר 41

 0.91 0.64 ביב מאסף ומתקנים   עמק חפר  

 2.42 1.69 מכון לטיפול בשפכים   עמק חפר  

 0.41 0.28 שיקום ביב ציבורי   עמק חפר  

   עמק חפר  
שיקום ביב מאסף 

 ומתקנים
0.22 0.32 

 1.33 1.06 ביב ציבורי   עמק יזרעאל 42

 1.2 0.96 ביב מאסף   עמק יזרעאל  

 1.03 0.83 מכון לטיפול בשפכים   עמק יזרעאל  

 1.64 1.15 תפעול   שדות דן 43

 0.45 0.31 יב מאסףב   שדות דן  

 2.23 1.56 מכון לטיפול בשפכים   שדות דן  

 0.79 0.55 שיקום   שדות דן  

 0.73 0.51 ביב ציבורי   רמת נגב 44

   רמת נגב  
ביב מאסף, מתקנים 
 ומכון לטיפול בשפכים

3.44 4.92 

 2.26 1.58 החזר הון   רמת נגב  

 0.11 0.08 שיקום ביב ציבורי   רמת נגב  

   רמת נגב  
שיקום ביב מאסף, 

מתקנים ומכון לטיפול 
 בשפכים

0.52 0.74 

 0.73 0.51 ביב ציבורי   שדות נגב 45

 1.7 1.19 ביב מאסף ומתקנים   שדות נגב  

 0.64 0.45 שיקום   שדות נגב  

 2.84 1.99 מכון לטיפול בשפכים   שדות נגב  

 0.17 0.12 ביב ציבורי )א( איבים שער הנגב 46

 0.2 0.14 ביב ציבורי )ב( יכיני שער הנגב  

 0.79 0.55 ביב ציבורי )ג( מכללת ספיר שער הנגב  

 שער הנגב  
)ד( אזור תעשייה שער 

 הנגב וספירים
 0.23 0.16 ביב ציבורי וביב מאסף

 שער הנגב  

)ה( נחל עוז, כפר עזה, 
מפלסים, ניר עם, ארז, 

אור הנר, יכיני, ברור חיל 
 דורותוקיבוץ 

 1.19 0.83 ביב מאסף
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 פרט
שם המועצה 

 האזורית
וג שמות היישובים / ס

 הנכס
 רכיבים לחיוב

תעריף  
בשקלים 

 -חדשים 
חיוב לפי 

מטר 
 מעוקב מים 

תעריף  
בשקלים 

 -חדשים 
חיוב לפי 

מטר מעוקב 
 שפכים 

 0.17 0.12 שיקום )ו( לכל נכס שער הנגב  

 3.05 2.14 מכון לטיפול בשפכים )ו( לכל נכס שער הנגב  

 0.74 0.52 ביב ציבורי   שפיר 47

 0.97 0.68 ביב מאסף ומתקנים   שפיר  

 1.96 1.37 מכון לטיפול בשפכים   שפיר  

 0.67 0.47 שיקום   שפיר  

 תמר 48
)א( עין גדי, נאות הכיכר 

 ועין תמר
 5.84 4.09 ביב ציבורי וביב מאסף

 תמר  
)א( עין גדי, נאות הכיכר 

 ועין תמר
 0.86 0.6 שיקום

 5.84 3 ביב ציבורי וביב מאסף )ב( נווה זוהר ועין בוקק תמר  

 0.87 0.45 שיקום )ב( נווה זוהר ועין בוקק תמר  

 וקק)ב( נווה זוהר ועין ב תמר  
החזר הון מכון לטיפול 

 בשפכים
0.94 1.84 

 חזור
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 הקמת  תשתיות למים –מועצות אזוריות  .14

תעריף הקמת תשתיות מים לנכס במועצות האזוריות המפורטות בטבלה שלהלן יחושב 

 :כמכפלה של סוג החיוב או הנכס, הרכיבים לחיוב שבנכס, הקבועים בטבלה זו

 פרט
שם 

המועצה 
 האזורית

 רכיבים לחיוב סוג / החלק בנכס
תעריף 

בשקלים 
 חדשים

יחידה  
 לחיוב 

 מטר רבוע 10.97 שטח הקרקע קרקע באר טוביה 1

 מטר רבוע 54.87 שטח בניה בנין למגורים באר טוביה  

 מטר רבוע 65.84 שטח בניה בנין שאינו למגורים באר טוביה  

 מטר רבוע 9.14 הקרקעשטח  קרקע בני שמעון 2

 מטר רבוע 45.68 שטח בניה בנין למגורים בני שמעון  

 מטר רבוע 54.81 שטח בניה בנין שאינו למגורים בני שמעון  

 מטר רבוע 8.9 שטח הקרקע קרקע גן רווה 3

 מטר רבוע 45.86 שטח בניה בנין למגורים גן רווה  

 מטר רבוע 55.3 שטח בניה בנין שאינו למגורים גן רווה  

 מטר רבוע 10.87 שטח הקרקע קרקע דרום השרון 4

 מטר רבוע 54.34 שטח בניה בנין למגורים דרום השרון  

 מטר רבוע 65.21 שטח בניה בנין שאינו למגורים דרום השרון  

 מטר רבוע 2.39 שטח הקרקע קרקע הגליל העליון 5

 מטר רבוע 28.65 שטח בניה בנין  הגליל העליון  

 מטר רבוע 8.38 שטח הקרקע קרקע זבולון 6

 מטר רבוע 42.13 שטח בניה בנין למגורים זבולון  

 מטר רבוע 50.66  שטח בניה בנין שאינו למגורים זבולון  

 מטר רבוע  9.23 שטח הקרקע קרקע חוף אשקלון 7

 מטר רבוע  46.15 שטח בניה בנין למגורים חוף אשקלון  

 מטר רבוע  55.38 שטח בניה ו למגוריםבנין שאינ חוף אשקלון  

 מטר רבוע  9.74 שטח הקרקע קרקע חוף הכרמל 8

 מטר רבוע  45.08 שטח בניה בנין למגורים חוף הכרמל  

 מטר רבוע  54.16  שטח בניה בנין שאינו למגורים חוף הכרמל  

 מטר רבוע  10.06 שטח הקרקע קרקע חוף השרון 9

 מטר רבוע  46.58 שטח בניה בנין למגורים חוף השרון  

 מטר רבוע  55.9  שטח בניה בנין שאינו למגורים חוף השרון  

 מטר רבוע  9.16 שטח הקרקע קרקע יואב 10

 מטר רבוע  45.8 שטח בניה בנין למגורים יואב  

 מטר רבוע  54.93 שטח בניה בנין שאינו למגורים יואב  

 רבוע מטר  9.07 שטח הקרקע קרקע לב השרון 11

 מטר רבוע  45.33 שטח בניה בנין למגורים לב השרון  

 מטר רבוע  54.39 שטח בניה בנין שאינו למגורים לב השרון  

 מטר רבוע  9.19 שטח הקרקע קרקע מגידו 12

 מטר רבוע  45.84 שטח בניה בנין למגורים מגידו  
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 פרט
שם 

המועצה 
 האזורית

 רכיבים לחיוב סוג / החלק בנכס
תעריף 

בשקלים 
 חדשים

יחידה  
 לחיוב 

 מטר רבוע  54.92 שטח בניה בנין שאינו למגורים מגידו  

 מטר רבוע  3.82 שטח הקרקע קרקע מטה אשר 13

 מטר רבוע  19.11 שטח בניה בנין למגורים מטה אשר  

 מטר רבוע  22.93 שטח בניה בנין שאינו למגורים מטה אשר  

 מטר רבוע  7.59 שטח הקרקע קרקע מטה יהודה 14

 מטר רבוע 38.01 שטח בניה בנין למגורים מטה יהודה  

 מטר רבוע 45.6  שטח בניה ינו למגוריםבנין שא מטה יהודה  

 מרום הגליל 15
מגורים, עסק או 

משרד, למעט בית 
  –מלון 

          

 מרום הגליל  
קרקע, עד        א.

 מ"ר 150
שטח הקרקע, עד 

 מ"ר 150
 מטר רבוע 10.77

 מטר רבוע 50.52 שטח בניה בנין       ב. מרום הגליל  

          –בית מלון  מרום הגליל  

 מטר רבוע 11.99 שטח הקרקע קרקע       א. מרום הגליל  

 מטר רבוע 60.49  שטח בניה בנין       ב. מרום הגליל  

 24.67 נפח הבריכה  -בריכת שחיה  מרום הגליל  
מטר 
 מעוקב

 מטר רבוע 11.68 שטח הקרקע קרקע משגב 16

 מטר רבוע 66.17 שטח בניה בנין למגורים משגב  

 מטר רבוע 79.26 שטח בניה בנין שאינו למגורים גבמש  

 מטר רבוע 3.6 שטח הקרקע קרקע נחל שורק 17

 מטר רבוע 28.79 שטח בניה בנין  נחל שורק  

 מטר רבוע 9.56 שטח הקרקע קרקע עמק הירדן 18

 מטר רבוע 47.99 שטח בניה בנין למגורים עמק הירדן  

 מטר רבוע 57.73 ח בניהשט בנין שאינו למגורים עמק הירדן  

 מטר רבוע 9.22 שטח הקרקע קרקע עמק יזרעאל 19

 מטר רבוע 46.11 שטח בניה בנין למגורים עמק יזרעאל  

 מטר רבוע 54.76 שטח בניה בנין שאינו למגורים עמק יזרעאל  

 מטר רבוע 1.69 שטח הקרקע קרקע שדות דן 20

 רבוע מטר 8.52 שטח בניה בנין למגורים שדות דן  

 מטר רבוע 10.22 שטח בניה בנין שאינו למגורים שדות דן  

 מטר רבוע 9.16 שטח הקרקע קרקע שער הנגב 21

 מטר רבוע 45.77 שטח בניה בנין למגורים שער הנגב  

 מטר רבוע 54.93 שטח בניה בנין שאינו למגורים שער הנגב  

 מטר רבוע 9.23 שטח הקרקע קרקע שפיר 22

 מטר רבוע 43.42 שטח בניה למגורים בנין שפיר  

 מטר רבוע 52.14  שטח בניה בנין שאינו למגורים שפיר  

 מטר רבוע 14.45 שטח הקרקע קרקע עמק חפר 23

 מטר רבוע 59.16 שטח בניה בנין  עמק חפר 

 חזור
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 תעריפי חיוב איגודי ערים לביוב לתאגידים ורשויות .15

 התעריף סוג
למטר מים 

  מעוקב
 )לפני מע"מ(

למטר מעוקב 
שפכים 

 שזרמו לביוב 
 )לפני מע"מ(

 הערות

תשתית -איגודן
 איכות הסביבה

3.078 4.397   

   2.807 1.965 איגוד ערים חיפה

איגוד ערים 
איילון )ביוב, 

ביעור יתושים, 
 וסילוק אשפה

 לתפעול בלבד 1.677 1.174

איגוד ערים 
שדרות שער 

 גבהנ
1.822 2.603   

איגוד ערים 
 כרמיאל

1.79 2.238   

איגוד ערים דרום 
השרון המזרחי 

 לביוב            
 לתפעול בלבד 1.489 1.042

איגוד ערים דרום 
השרון המזרחי 

 לביוב            
0.334 0.477 

הון עבור ישובי 
נחל קנה, 

אלפי מנשה 
 וצופים.

 חזור 
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למטר בנוי  ₪ -דמי הקמה לתשתיות מים וביוב בתאגידים )ב .16

 לפני מע"מ(

 התאגיד פרט

תעריף לנכס 
שאינו בנוי 
בצפיפות 

 נמוכה

תעריף לנכס 
הבנוי בצפיפות 

 נמוכה

 117.19 105.30 אלעין בע"מ -תאגיד המים והביוב האזורי 1

 107.04 79.29 הבאר השלישית תאגיד המים רחובות בע"מ 2

 142.36 105.50 ביוב ומים של ירושליים -חב' הגיחון בע"מ  3

 117.19 105.30 הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ 4

 117.19 105.30 מי התנור בע"מ 5

 107.64 79.89 יובלים אשדוד בע"מ 6

 142.16 105.30 בע"מ 2003יובלים בשומרון  7

 107.04 79.29 ימים תאגיד המים קרית ים בע"מ 8

 117.19 105.30 תאגיד כפרי גליל תחתון בע"מ 9

 120.84 93.09 בע"מ 2010מי אביבים  10

 107.04 79.29 מי אונו בע"מ 11

 108.11 80.36 מי אשקלון תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ 12

 142.16 105.30 מי שמש בע"מ 13

 113.21 85.46 מי ברק תאגיד המים והביוב של עירית בני בר 14

 110.26 82.51 ים תאגיד מים וביוב בע"מ-מי בת 15

 107.04 79.29 מי גבעתיים מפעלי מים וביוב בע"מ 16

 117.19 105.30 מי הגליל תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ 17

 151.21 114.35 תאגיד מעיינות הדרום בע"מ 18

 107.04 79.29 מי הוד השרון בע"מ 19

 110.45 82.70 מי הרצליה בע"מ 20

 142.16 105.30 תאגיד המים נווה מדבר בע"מ 21

 107.04 79.29 מי חדרה בע"מ 22

 107.04 79.29 מי יבנה בע"מ 23

 152.18 115.32 מי כרמל בע"מ 24

 107.04 79.29 מי לוד בע"מ 25

 142.16 105.30 מי מודיעין בע"מ 26

 142.16 105.30 נעם  חב' המים והביוב של נצרת עילית בע-מי 27

 107.04 79.29 ( בע"מ2003מי נתניה ) 28

 117.19 105.30 מי עירון בע"מ 29

 107.04 79.29 מי עכו בע"מ 30

 107.04 79.29 ציונה בע"מ-מי 31

 107.04 79.29 ( בע"מ2008מי קרית גת ) 32

 107.04 79.29 מי רהט בע"מ 33

 126.70 98.96 מי רמת גן בע"מ 34

 107.04 79.29 ע"ממי רעננה ב 35
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 התאגיד פרט

תעריף לנכס 
שאינו בנוי 
בצפיפות 

 נמוכה

תעריף לנכס 
הבנוי בצפיפות 

 נמוכה

 142.16 105.30 מי רקת טבריה בע"מ 36

 145.34 108.48 מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר שבע בע"מ 37

 110.02 82.27 תאגיד מים -מי שקמה בע"מ  38

 107.04 79.29 מי תקווה בע"מ 39

 107.04 79.29 מים תיעול וביוב פ"ת בע"מ -מיתב  40

 107.04 79.29 51-202736-8. מניב ראשון בע"מ  ח.פ 41

 142.16 105.30 מעיינות אתא בע"מ 42

 120.61 92.87 מעיינות החוף בע"מ 43

 107.04 79.29 מעינות המשולש בע"מ 44

 142.16 105.30 מעינות העמקים בע"מ 45

 107.04 79.29 מעינות השרון בע"מ 46

 142.16 105.30 תאגיד מעינות זיו בע"מ 47

 117.19 105.30 רעם תאגיד מים וביוב בע"מסובב שפ 48

 142.16 105.30 עין אפק  בע"מ 49

 142.16 105.30 עין כרמים תאגיד מים וביוב בע"מ 50

 142.16 105.30 מפעלי מים וביוב בע"מ -אילת עין נטפים  51

 117.19 105.30 פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ 52

 107.04 79.29 פלגי מוצקין בע"מ 53

 107.04 79.29 פלגי השרון בע"מ 54

 109.04 81.29 שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ 55

 107.04 79.29 תאגיד מים רמלה בע"מ-ת.מ.ר 56

 חזור
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 סל מדדים  .17

 )רלוונטי לתאגידי המים( רכיבי סל המדדים

 85% -מדד המחירים לצרכן

 10% -הציבורי   מדד השכר

 5% -מדד תעריפי החשמל 

 סה"כ השפעה מדד רכיב הסל הסעיף

 0.26% 0.30% 85% מדד המחירים לצרכן

 0.13% 1.34% 10% מדד השכר הציבורי

 0.00% 0.00% 5% מדד תעריפי החשמל

 0.39%     סה"כ עדכון סל מדדים

 חזור


