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  גתשע" שבט ה                      
  2013לינואר  16                    

  
  

  
ספקי�  מי� וביוב (מקורות, תעריפי� לצרכני �ספר תעריפי המי� והביוב 

   3.2011.1 �) מקומיי� ותאגידי�
  

  
  .  1.1.2013יו� למוצגות בזאת, לציבור הצרכני� וספקי המי�, טבלאות התעריפי� למי� ולביוב, נכוני� 

  
  

  לתשומת הלב, יודגש כי:

פירוט התעריפי� בטבלאות מייצג תערי# כולל לצרכ$, ואינו מחלי# את הפירוט הנדרש מספק  •
רסמי� ברשומות וה$ המי� בהודעת החיוב. בטבלאות התעריפי� מוצגי� ה$ התעריפי� המתפ

י�. בכל מקרה, על ספק המי� החובה לוודא את התערי# המלא לחיוב, בטר� יתעריפי� תוצאת
  חיוב הצרכ$.

 , חישוב המע"מ הינו לפי שיעורו במועד זה.1/1/2013יו� להתעריפי� נכוני�  •

 התעריפי� כפופי� לשינויי� בהתא� למנגנוני העדכו$ השוני� הקבועי� בכללי� ובמועדי� •
  הקבועי� ש�, לפי העניי$.

  
  

  . 01.09.2012* לתשומת הלב, הטבלאות מחליפות את טבלאות התעריפי� שפורסמו ביו� 
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   :)1תעריפי מי� המסופקי� מאת מקורות (טבלה מס' . 1
  

  1987 � פי כללי המי� (תעריפי מי� המסופקי� מאת מקורות), התשמ"ז � על

  
מספר 
סעי# 
 בכללי�

 סוג התערי#
לקוב) (+ תערי# 

 ללא מע"מ

(+ תערי# 
לקוב) כולל 

 מע"מ

 הערות

    חקלאות 1

    מי� שפירי� לחקלאות: 1.1.7

  2.284 1.952 כמות א 

  2.589 2.213 כמות ב 

  3.203 2.738 כמות ג 

   3.203 2.738 תוספת זמנית או חד פעמית 1.1.8

   4.805 4.107 10%כמות נחרגת עד  1.1.9

  8.161 6.975 10%על כמות נחרגת העולה  
     

    שפד"$ לחקלאות: 1.2

  1.200 1.026 כמות בהקצאה 

  1.622 1.386 10%כמות נחרגת עד  

  2.324 1.986 10%כמות נחרגת העולה על  

     

1.3.1 
קולחי� להשקיה בלתי מוגבלת 

 לחקלאות:
   

  1.114 0.952 כמות בהקצאה 

  1.392 1.190 8%כמות נחרגת עד  1.3.3

  1.671 1.428 8%כמות נחרגת העולה על  

     

1.3.2 
מי קולחי� באיכות נמוכה מהשקיה 

 בלתי מוגבלת:
   

  0.958 0.819 כמות בהקצאה 1.3.3

  1.197 1.023 8%כמות נחרגת עד  

  1.437 1.228 8%כמות נחרגת העולה על  

     

   תעריפי� מיוחדי� לכמות בהקצאה: 1.5

מהכמות  10%חריגה עד 
  'המוקצית (כמות נחרגת) 

  למ"ק. חריגה מעבר * 4.107
מהכמות המוקצית  10%' ל

*  6.975 '(כמות נחרגת) 
 למ"ק

     

      

     

 עיו- זמר כמות א' 
1.752 2.050 

 1.1.2013הוראת שעה החל מ 
  31.12.2013ועד 

 עיו- זמר כמות ב' 
2.013 2.355 

 1.1.2013הוראת שעה החל מ 
 31.12.2013ועד 

  עיו- זמר כמות ג' 
2.538 2.969 

 1.1.2013הוראת שעה החל מ 
 31.12.2013ועד 

     



  
  חטיבת כלכלה

  saritp@water.gov.il � 03-6369729טל' �61203 יפו- אביב תל 20365ת"ד  14המסגר  �הרשות הממשלתית למים ולביוב
 

3

מספר 
סעי# 
 בכללי�

 סוג התערי#
לקוב) (+ תערי# 

 ללא מע"מ

(+ תערי# 
לקוב) כולל 

 מע"מ

 הערות

    מי� מליחי� לחקלאות: 1.6

  מי� מליחי� 1.6.1
1.252 1.465 

  

1.6.2 
 'ל 1.9מי� שמוליכות� החשמלית בי- 

 1.319 1.127 (דציסימנס) 2.65

מהכמות  8%חריגה עד  
  'המוקצית (כמות נחרגת) 

מהתערי. לכל דרגת  125%
 8%מליחות. חריגה מעל 

מהכמות המוקצית (כמות 
מהתערי. לכל  150% ' נחרגת) 

 דרגת מליחות.

 
 ' ל  2.65מי� שמוליכות� החשמלית בי- 

 (דציסימנס) 3.4
1.052 1.231 

 
 'ל 3.4מי� שמוליכות� החשמלית בי- 

 1.114 0.952 (דציסימנס) 4.1

 
'ל 4.1מי� שמוליכות� החשמלית בי- 

 1.025 0.876 (דציסימנס) 4.8

 
'ל 4.8מי� שמוליכות� החשמלית בי- 

 0.966 0.826 (דציסימנס) 5.2

 
 5.2מי� שמוליכות� החשמלית מעל 

 0.879 0.751 (דציסימנס)

1.6.3 
מי� שתכולת הסולפטי�, הברזל 

הגופרית והמוליכות המומס, מימ- 
 1.099 0.939 :1.6.3החשמלית, בהתא� לסעי. 

 
  
 

   

    תעשייה 2

    מי� שפירי� לתעשייה: 

   N( 7.087 8.292( לצרכ- שאינו ספק 2.1

   NT מצ"ב טבלה נפרדת: 'לתאגיד מי� וביוב  2.2

2.3 
לספק שאינו חברה (שאינו תאגיד מי� 

 )NRוביוב) (וביוב לפי חוק תאגידי מי� 
4.863 5.690  

 
  
 

   

    מי� נחותי� ומי� מליחי� (בהקצאה) 

 מי� נחותי� לתעשייה 3.1
3.647 4.267 

מהכמות  8%חריגה עד  
  'המוקצית (כמות נחרגת) 

מהתערי. לכל דרגת  125%
איכות או מליחות. חריגה מעל 

מהכמות המוקצית (כמות  8%
מהתערי. לכל  150% ' נחרגת) 

 דרגת איכות או מליחות

3.2 
(מיליגר�  700לבי-  550מי� מליחי� בי- 

 4.267 3.647 כלור לליטר)

3.3 
(מיליגר� כלור  700מי� מליחי� מעל 

 3.698 3.161 לליטר)

 קולחי- לתעשייה (למעט שפד"-) 3.4
3.647 4.267 

 
  
  

 
   

3 
מי� שפירי� לבית או לכל 

 :צריכה אחרת
   

3.1.1 
(שאינו תאגיד מי� וביוב  ספק חד רשותי

 לפי חוק תאגידי מי� וביוב)
  

ספק למעט חברה 'ספק חד רשותי
ולמעט ספק ברשות מקומית 
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מספר 
סעי# 
 בכללי�

 סוג התערי#
לקוב) (+ תערי# 

 ללא מע"מ

(+ תערי# 
לקוב) כולל 

 מע"מ

 הערות

 2.984 2.550 כמות מוכרת 3.1.1.1
המספק מי�  המספק מי� בתו0 
 תחו� ישוב אחד או לספק אחר

 8.161 6.975 כל כמות נוספת 3.1.1.2

3.1.1. א'   
(שאינו תאגיד מי� וביוב  ספק רב רשותי

  לפי חוק תאגידי מי� וביוב)
  

ספק למעט חברה  'ספק רב רשותי
ולמעט ספק ברשויות מקומיות 

המספק מי� בתו0 תחו� של יותר 
 מרשות אחת

 2.820 2.410  כמות מוכרת א.3.1.1.1

 7.997 6.835  כל כמות נוספת א.3.1.1.2

ספק שלא –ספק ברשות מקומית     מקומיתלספק בתחו� רשות  ב.3.1.1
הקי� חברה שחלות עליו הוראות 

א לחוק תאגידי מי� וביוב, 6סעי. 
הפועל בתחו� רשות מקומית שאינה 
מועצה אזורית ולמעט ספק שהוא 

 מועצה מקומית תעשייתית 

 3.569 3.050  כמות מוכרת ב.3.1.1.1

 8.746 7.475  כל כמות נוספת ב.3.1.1.2

3.1.2 
מצ"ב טבלה לפי  – לתאגיד מי� וביוב 

    העניי-:

  L כמות מוכרת 3.1.2.1
תערי. נמו0 לכמות המוכרת 

 הנקובה ברישיו-

  H כל כמות נוספת 3.1.2.2

תערי. לכל כמות שמעבר 
לכמות המוכרת הנקובה 

 ברישיו-

  G גינו- ציבורי 3.1.2.3
תערי. לגינו- ציבורי בהתא� 

 לכמות הנקובה ברישיו-

      

3.1.3 
לצרכ- שאינו ספק (שאינו תאגיד מי� 

 וביוב או ספק לפי כללי מקורות)
   

3.1.3.1 
 

לצרכ- שאינו ספק (שאינו תאגיד מי� 
 וביוב או ספק לפי כללי מקורות)

9.341 10.929  

 3.063 2.618 בתי חולי� מרח2 ומקוואות 3.1.3.3
בהתא� לכמות שאושרה 

 לרכישה בתערי. זה.

     

    מי� נחותי� ומי� מליחי� 3.2

 4.809 4.110 מי� שהרכב� מונע שימוש כמי שתייה 

מהכמות  8%חריגה עד  
  'המוקצית (כמות נחרגת) 

מהתערי. לכל דרגת  125%
איכות או מליחות. חריגה מעל 

מהכמות המוקצית (כמות  8%
מהתערי. לכל  150% –נחרגת) 

 דרגת איכות או מליחות.

 
(מיליגר� כלור  400 מעלמי� מליחי� 

 3.716 3.176 לליטר)

 
(מיליגר� כלור  400 מעלמי� מליחי� 

 2.186 1.868  וסופקו חל. הכמות המוכרת לליטר)

 מי קולחי- שאושרו לצריכה 
4.110 4.809 

 מי שפד"- שאושרו לצריכה 
5.605 6.558 

     

    אחזקת מערכות מי� וביוב 4

  0.088  לחקלאות 
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  : עוסקי� מורשי�) שאינ�תעריפי מי� המסופקי� מאת ספקי� מקומיי� (. 2
  

  1984 �כללי המי� (תעריפי מי� שמספקי� ספקי� מקומיי�), תשנ"ד 
  

  התעריפי� הינ� עבור אספקת מי� בלבד ללא שירותי ביוב

  
 הערות לקוב)(+ תערי#  סוג התערי#

   מי� שפירי� לחקלאות:

   ' . התעריפי� חלי� על ספקי� מקומיי� 1 2.228 כמות א
  שבתחו� מועצה מקומית או עירייה.

  . כולל תערי. חלוקה ותערי. "שיקו�".2
. התעריפי� הנקובי� הינ� בהפחתת רכיב 3

  בגובה שיעור המע"מ

 

 כמות ב
2.489 

 3.014 כמות ג

 4.383 10%כמות נחרגת עד 

 6.975 10%כמות נחרגת העולה על 

   

   אחרי� לחקלאות: מי�

התעריפי� לפי כללי מקורות המפורטי� 
מי� לחקלאות שהרכב�  � 1בטבלה מס' 

מונע שימוש במי שתייה, מי� מליחי�, מי 
 0.276קולחי� או מי שפד"$ ובתוספת של 

 (רכיבי חלוקה ואחזקה)

 

התוספת הינה סכו� של תערי. חלוקה ותערי. 
"שיקו�" ובהפחתת רכיב בגובה שיעור 

 המע"מ

   

   מי� שפירי� לתעשייה:

  7.087 כמות בהקצאה

התעריפי� הנקובי� הינ� בהפחתת רכיב 
 בגובה שיעור המע"מ

 

 8%כמות נחרגת עד 
8.859 

 10.631 8%כמות נחרגת העולה על 

   

   מי� אחרי� לתעשייה:

על התעריפי� הנקובי�  10%תוספת של 
 � 1בכללי מקורות המפורטי� בטבלה מס' 

מי� לתעשייה שהרכב� מונע שימוש במי 
 שתייה, מי� מליחי� או מי קולחי�

  

   

   מי� שפירי� לבית או לכל צריכה אחרת:

 5.586 לכל כמות מוכרת
הזכאות לכמות מוכרת ליחידת דיור לא תפחת 

 מ"ק לחודש. 7מ 

  10.929 לכל כמות נוספת ולכל צריכה אחרת

חוק  ומקוואות לפיבתי חולי�, בתי מרח2 
 שאינ� עוסקי� מורשי� (ב))112המי�(סע' 

3.063 
בהתא� לכמות שאושרה  ' בבתי חולי�

 זה. לרכישה בתערי.
לכל צריכה אחרת  (לרבות גינו-, מסחר, 

מלאכה, שירותי�, מוסדות, משרדי�, תעשיה 
ללא הקצאה, עסקי� ולמעט צרכ- עוסק 

 מורשה)

10.929  

   9.341 עוסק מורשהלכל צריכה אחרת לצרכ- 
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 הערות לקוב)(+ תערי#  סוג התערי#
  

 מי� אחרי� לכל צריכה אחרת:
  

על התעריפי� הנקובי�  10%תוספת של 
 � 1בכללי מקורות המפורטי� בטבלה מס' 

מי� לכל צריכה אחרת שהרכב� מונע שימוש 
במי שתייה, מי� מליחי�, מי קולחי� או מי 

 שפד"$

  

   

הולכת מי� ע"י ספק מקומי לחברת מקורות 
 לספק מקומי אחראו 

0.276 

בהעדר הוראה על מת- שירותי תשתית או 
אישור מנהל הרשות לתערי. מסוי� יהיה 

תערי. ברירת המחדל להולכת מי� בי- ספקי� 
  בהתא� לתערי. הנקוב לעיל

התערי. לכל קוב יהיה, בהתא� לתערי. 
הקבוע בכללי מקורות, לפי הכמויות, סוג 

 ההולכה.המי� והעניי- בתוספת תערי. 

   

אחזקת מערכות מי� או ביוב לגבי מי� לכל 
 מטרה למעט חקלאות

0.42  

   

   רכיבי חלוקה ואחזקה:

 0.201 תערי. חלוקת מי� לחקלאות
בהפחתת רכיב  �הינ י�הנקוב פי�התערי

אחזקת מערכות מי� או ביוב לגבי מי�  בגובה שיעור המע"מ
  לחקלאות

0.075 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

 

   :עוסקי� מורשי�) שה�תעריפי מי� המסופקי� מאת ספקי� מקומיי� (. 3
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  1984 –כללי המי� (תעריפי מי� שמספקי� ספקי� מקומיי�), תשנ"ד 
  

  התעריפי� הינ� עבור אספקת מי� בלבד ללא שירותי ביוב
 

 הערות לקוב) (+ תערי#  סוג התערי#

    מי� שפירי� לחקלאות:

   ' . התעריפי� חלי� על ספקי� מקומיי� 1  2.228 כמות א 
  שבתחו� מועצה מקומית או עירייה.

  . כולל תערי. חלוקה ותערי. "שיקו�".2
. התעריפי� הנקובי� הינ� בהפחתת רכיב 3

 בגובה שיעור המע"מ
  

 2.489 כמות ב

 3.014 כמות ג

 4.383  10%כמות נחרגת עד 

 6.975 10%כמות נחרגת העולה על 

     

    מי� אחרי� לחקלאות:

התעריפי� לפי כללי מקורות המפורטי� 
מי� לחקלאות שהרכב�  � 1בטבלה מס' 

מונע שימוש במי שתייה, מי� מליחי�, מי 
 0.314קולחי� או מי שפד"$ ובתוספת של 

 (רכיבי חלוקה ואחזקה)

 
התוספת הינה סכו� של תערי. חלוקה ותערי. 

 "שיקו�". התערי. כולל מע"מ

     

    מי� שפירי� לתעשייה:

 7.087 כמות בהקצאה

 8.859  8%כמות נחרגת עד  לא כולל מע"מ

 10.631 8%כמות נחרגת העולה על 

     

   מי� אחרי� לתעשייה:

על התעריפי� הנקובי�  10%תוספת של 
 � 1בכללי מקורות המפורטי� בטבלה מס' 

מי� לתעשייה שהרכב� מונע שימוש במי 
 מי� מליחי� או מי קולחי�שתייה, 

  

    

   מי� שפירי� לבית או לכל צריכה אחרת:

 לכל כמות מוכרת 
5.586 

הזכאות לכמות מוכרת ליחידת דיור לא תפחת מ 
 מ"ק לחודש. התערי. כולל מע"מ. 7

 התערי. כולל מע"מ 10.929 כל כמות נוספת

חוק  בתי חולי�, בתי מרח2 ומקוואות לפי
 (ב))112המי�(סע' 

3.063 

בהתא� לכמות שאושרה לרכישה  'בתי חולי�
  בתערי. זה.

 התערי. כולל מע"מ

לכל צריכה אחרת  (לרבות גינו-, מסחר, 
מלאכה, שירותי�, מוסדות, משרדי�, תעשיה 

ללא הקצאה, עסקי� ולמעט צרכ- עוסק 
 10.929 מורשה)

 התערי. כולל מע"מ

 התערי. כולל מע"מ    10.929 לכל צריכה אחרת לצרכ- עוסק מורשה

   מי� אחרי� לכל צריכה אחרת:

על התעריפי� הנקובי�  10%תוספת של 
 � 1בכללי מקורות המפורטי� בטבלה מס' 

מי� לכל צריכה אחרת שהרכב� מונע שימוש 
במי שתייה, מי� מליחי�, מי קולחי� או מי 

 שפד"$

 

  

   

הולכת מי� ע"י ספק מקומי  לחברת מקורות 
 לספק מקומי אחראו 

0.323 
בהעדר הוראה על מת- שירותי תשתית או אישור 
מנהל הרשות לתערי. מסוי� יהיה תערי. ברירת 
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 הערות לקוב) (+ תערי#  סוג התערי#

המחדל להולכת מי� בי- ספקי� בהתא� לתערי. 
  הנקוב לעיל 

התערי. לכל קוב יהיה, בהתא� לתערי. הקבוע 
בכללי מקורות, לפי הכמויות, סוג המי� והעניי- 

 כה.בתוספת תערי. ההול

   

אחזקת מערכות מי� או ביוב לגבי מי� לכל 
 0.42 מטרה למעט חקלאות

 

   

 תעריפי חלוקה ואחזקה למטרת חקלאות:
 

 

 תערי. חלוקת מי� לחקלאות
 התעריפי� כוללי� מע"מ 0.235

אחזקת מערכות מי� או ביוב לגבי מי� 
 0.088 לחקלאות
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 :מי� וביוב לצרכני תאגידי מי� וביוב תעריפי. 4

 2009 �כללי תאגידי מי� וביוב (תעריפי� לשירותי מי� וביוב והקמת מערכות מי� או ביוב), התש"ע 

  

 סוג התערי#
לקוב) (+ תערי# 

 ללא מע"מ

לקוב) (+ תערי# 
 כולל מע"מ

 הערות

       מי� שפירי� לחקלאות:

חלוקה ותערי. כולל תערי.   2.607 2.228 כמות א 
 "שיקו�"

  
  
  
  

 2.912 2.489 כמות ב

 3.526 3.014 כמות ג

 5.128 4.383  10%כמות נחרגת עד 

 8.161 6.975 10%כמות נחרגת העולה על 

      

     מי� אחרי� לחקלאות:

התעריפי� לפי כללי מקורות המפורטי� 
מי� לחקלאות שהרכב� מונע  � 1בטבלה מס' 
שתייה, מי� מליחי�, מי קולחי� שימוש במי 

(רכיבי  0.314או מי שפד"$ ובתוספת של 
 חלוקה ואחזקה)

  

התוספת הינה סכו� של 
תערי. חלוקה, תערי. 

"שיקו�" ורכיב בגובה שיעור 
 המע"מ

      

     מי� שפירי� לתעשייה: 

 תערי. למי� בלבד* 8.292 7.087 כמות בהקצאה

 תערי. למי� בלבד* 10.365 8.859  8%כמות נחרגת עד 

 תערי. למי� בלבד* 12.438 10.631 8%כמות נחרגת העולה על 

     מי� אחרי� לתעשייה: 

על התעריפי� הנקובי�  10%תוספת של 
 � 1בכללי מקורות המפורטי� בטבלה מס' 

מי� לתעשייה שהרכב� מונע שימוש במי 
 שתייה, מי� מליחי� או מי קולחי�

   

    

שפירי� לבית או לכל צריכה אחרת (כולל מי� 
 ביוב):

   

 לכל כמות מוכרת 
7.778 9.100 

הזכאות לכמות מוכרת 
 7 ליחידת דיור לא תפחת מ

 לחודש קוב

   14.650 12.521 כל כמות נוספת

תערי. אחיד למוסדות ציבור של רשויות 
 11.873 10.148 מקומיות

 

     :גינו- ציבורי

מי� שהוקצו ונצרכו כדי-    8.165 6.979 כמות בהקצאה     
  להשקיית גינו- ציבורי

  
  

 10.207 8.724  8%כמות נחרגת עד      

 12.248 10.469 8%כמות נחרגת העולה על      

 לכל צריכה אחרת:  לרבות מסחר, מלאכה,
שירותי�, מוסדות,  בתי חולי� ומקוואות,

 14.650 12.521 )משרדי�, תעשיה ללא הקצאה, עסקי�

  

    

    מי� אחרי� לכל צריכה אחרת:
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 סוג התערי#
לקוב) (+ תערי# 

 ללא מע"מ

לקוב) (+ תערי# 
 כולל מע"מ

 הערות

על התעריפי� הנקובי�  10%תוספת של 
 � 1בכללי מקורות המפורטי� בטבלה מס' 

מי� לכל צריכה אחרת שהרכב� מונע שימוש 
במי שתייה, מי� מליחי�, מי קולחי� או מי 

 שפד"$

     

    

הולכת מי� ע"י תאגיד לחברת מקורות או 
 לספק מקומי אחר

0.276 0.323 

בהעדר הוראה על  מת-  ''
שירותי תשתית, אישור מנהל 
הרשות או אסדרה לפי סעי. 

לחוק יהיה תערי. ברירת  40
המחדל להולכת מי� בי- 
ספקי� בהתא� לתערי. 

  הנקוב לעיל.
התערי.  לכל קוב יהיה,  '' 

בהתא� לתערי. הקבוע 
בכללי מקורות, לפי 

המי� והעניי-  הכמויות, סוג 
 בתוספת תערי. ההולכה

  
  

* יש להוסי# לתערי# זה את תערי# הביוב של התאגיד, לכל כמות המי� או חלקה, לפי הקבוע בכללי� לעניי$ 
  כמות המי� לחיוב בביוב בתעשייה, בתי חולי� ומקוואות.
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 תעריפי� מיוחדי� תעריפי מי� וביוב לצרכני תאגידי מי� וביוב: .5

 2009 �כללי תאגידי מי� וביוב (תעריפי� לשירותי מי� וביוב והקמת מערכות מי� או ביוב), התש"ע 

  

 סוג התערי#

לקוב) (+ תערי# 
 ללא מע"מ

לקוב) (+ תערי# 
 הערות כולל מע"מ

לתקנות  47בדיקת מד מי� לפי תקנה
לרבות  �1988התשמ"ח  המי�(מדי מי�)
למד מי� ובתנאי שממועד  החלפה והובלה

 שני�  7 �התקנתו חלפו פחות מ

   

 

 כולל 3/4למד מי� שקוטרו עד
 100.78 117.91 

 

  3/4למד מי� שקוטרו מעל
 135.46 158.49 

 

 ניתוק מד מי� לבקשת הצרכ-
 68.24 79.84 

 

 חיבור מד מי� לבקשת הצרכ-
 

68.24 79.84 

 

מד מי� לרבות התקנתו,באתר שהוכ$ 
מי� לכ2,בנכס שחובר לראשונה,או מד 

נוס#,כמשמעותו בסימ$ ד פרק שני לכללי 
אמות המידה,לרבות התקנתו באתר שהוכ$ 

 .ל2

    

  180.45 154.23 כולל 3/4למד מי� שקוטרו עד

  386.44 330.28 כולל 1ועד  3/4למד מי� שקוטרו מעל

  כולל 1.5ועד  1למד מי� שקוטרו מעל

 417.19 488.12 
 

  970.28 829.30 כולל 2ועד  1.5למד מי� שקוטרו מעל

  4845.45 4141.41 כולל 3ועד  2למד מי� שקוטרו מעל

  7873.85 6729.79 כולל  4ועד 3למד מי� שקוטרו מעל

  10296.58 8800.49 כולל 6ועד  4למד מי� שקוטרו מעל

  12113.62 10353.52 6למד מי� שקוטרו מעל

  459.12 392.41 3/4למד מי� חמי� שקוטרו עד 

  908.58 776.56 כולל 1ועד  3/4מי� חמי� שקוטרו מעל למד 

  1695.91 1449.49 כולל 1.5ועד  1למד מי� חמי� שקוטרו מעל 

  2422.72 2070.70 1.5למד מי� חמי� שקוטרו מעל 

מד מי� בגי- רכיב קריאה  לתוספת לכ
 242.27 207.07 מרחוק

 

ניתוק מד מי� בשל חוב צרכ- וחיבורו מחדש 
הסדרת החוב לפי הכללי� שנקבעו לפי לאחר 
 131.99 112.82 לחוק, והעדר� לפי הנחיות הממונה146סעי. 

 

  הוצאות בגי$ הליכי גביה

  

הוצאות שהיו כרוכות 
בהפעלת הליכי גביה לפי 

ט' לפקודת 12עי. ס
המיסי�(גביה)א0 לא יותר 

ג' 13מההוצאות שנקבעו לפי 
 לאותה פקודה

 כולל 3/4עד  ולמד מי� שקוטר
  135.46 158.49 

 

 3/4למד מי� שקוטרו מעל 
  367.22 429.64 
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 סוג התערי#

לקוב) (+ תערי# 
 ללא מע"מ

לקוב) (+ תערי# 
 הערות כולל מע"מ

ביקור מתוא� בחדרי צרכ-,כמשמעותו 
  בסימ- א' בפרק הרביעי לכללי אמות המידה

  16.319 19.09 

 

הפקה חוזרת של העתק חשבו- תקופתי 
 ושליחתו לפי כללי אמות המידה

  12.23 14.31 
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  �2010 ), התש"ע2כללי המי� (תעריפי מי� המסופקי� מאת מקורות) (תיקו$ מס' 

  (* התעריפי� אינ� כוללי� מס ער0 מוס.)א כללי� ) 12(לפי סעי. 
  

  

  :2013 ינוארב 1'לתקופה מיו� ה
 

  
  ש� החברה פרט

  
 

(L) 
תערי# לכמות שעד 

לגובה הכמות 
 מוכרת

 (בש"ח למ"ק) 

 (H) 
תערי# לכמות 
שמעל הכמות 

 המוכרת
 (בש"ח למ"ק)

K  
מקד� התאמה 

 לקביעת 

(H) 

 0.952 3.499 0.530 אל עי- בע"מ .1

חברת הגיחו- בע"מ תאגיד המי�  .2
 0.924 6.182 2.145 והביוב של ירושלי�

 0.978 5.401 1.215 הרי נצרת מפעלי מי� וביוב בע"מ .3

 0.932 5.266 1.106 התנור מי� וביוב בע"מ .4

 0.941 6.749 2.624 אשדוד בע"מיובלי�  .5

 0.866 3.596 0.530 יובלי� בשומרו- בע"מ .6

 0.970 6.445 2.098 ימי� .7

 0.902 2.782 0.530 כפרי גליל תחתו- בע"מ .8

 0.978 5.514 0.997 בע"מ 2010מי אביבי�  .9

 0.993 6.301 1.709 מי אונו בע"מ .10

 0.984 6.567 2.127 מי אשקלו- בע"מ .11

 0.926 5.464 1.595 מי שמש בע"מ .12

 0.914 4.625 0.750 מי ברק בע"מ .13

 0.995 5.736 1.222 מי בת י� בע"מ .14

 0.957 5.598 1.210 מי גבעתיי� בע"מ .15

 0.951 4.854 0.797 מי גליל בע"מ .16

 0.952 5.757 1.408  מי גני תקווה בע"מ .17

 0.974 4.606 0.530 מעיינות הדרו� בע"מ .18

 0.986 5.847 1.288 מי הוד השרו- בע"מ .19

 0.986 6.885 2.341 מי הרצליה בע"מ .20

 0.922 3.731 0.530 נווה מדבר בע"מ .21

 0.957 6.329 2.072 מי חדרה בע"מ .22

 0.893 4.651 0.663 מי יבנה בע"מ .23

 0.939 5.529 1.249 מי כרמל בע"מ .24

 0.968 5.908 1.796 מי לוד בע"מ .25

 0.923 5.764 1.605 מי מודיעי- בע"מ .26

נע חברת המי� והביוב של מי  .27
 0.991 6.605 2.123 עיריית נצרת עילית בע"מ
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  ש� החברה פרט

  
 

(L) 
תערי# לכמות שעד 

לגובה הכמות 
 מוכרת

 (בש"ח למ"ק) 

 (H) 
תערי# לכמות 
שמעל הכמות 

 המוכרת
 (בש"ח למ"ק)

K  
מקד� התאמה 

 לקביעת 

(H) 

 0.964 5.740 1.407 ) בע"מ2003מי נתניה ( .28

 0.903 1.400 0.530 מי עירו- בע"מ .29

 0.894 4.576 0.811 מי עכו בע"מ .30

 0.979 6.217 1.710 מי ציונה בע"מ .31

 0.937 6.490 2.287  מי קריית ביאליק בע"מ .32

 0.997 6.298 2.006 גת בע"מ מי קריית .33

 0.990 5.169 0.913 מי רהט בע"מ .34

 0.980 5.616 1.092  מי רמת ג- בע"מ .35

 0.986 6.263 1.710 מי רעננה בע"מ .36

 0.964 3.908 0.530 מי רקת טבריה בע"מ .37

מי שבע תאגיד המי� והביוב לבאר  .38
 0.952 6.110 1.873 שבע בע"מ

מי שקמה תאגיד המי� והביוב  .39
 0.996 5.468 0.946 בע"מ

 0.927 4.811 0.646 מיתב מי� תיעול וביוב בע"מ .40

 0.955 6.036 1.682 מניב ראשו- בע"מ .41

 0.981 6.044 1.617 מעיינות קריית אתא בע"מ .42

 0.941 6.072 2.148 מעינות המשולש בע"מ .43

 0.950 6.342 2.036 מעיינות העמקי� בע"מ .44

 0.974 6.067 1.588 מעיינות השרו- בע"מ .45

 0.980 3.354 0.530 מעיינות זיו בע"מ .46

 0.961 3.461 0.530 סובב שפרע� בע"מ .47

 0.990 6.057 1.572 עי- אפק בע"מ .48

 0.974 6.193 1.815 עי- כרמי� בע"מ .49

עי- נטפי� מפעלי מי� וביוב אילת  .50
 0.985 6.402 1.954 בע"מ

פלג הגליל החברה האזורית למי�  .51
 0.978 3.769 0.530 וביוב בע"מ

 0.981 6.005 1.579 פלגי מוצקי- בע"מ .52

 0.979 4.597 0.530 פלגי השרו- בע"מ .53

 0.988 6.171 1.603 שרוני� בע"מ .54

 0.984 6.072 1.860 תמ"ר תאגיד מי� רמלה בע"מ .55

  
  
  
  
  



  
  חטיבת כלכלה

  saritp@water.gov.il � 03-6369729טל' �61203 יפו- אביב תל 20365ת"ד  14המסגר  �הרשות הממשלתית למים ולביוב
 

15

  
 פרט

  
  ש� החברה

  
 

(G) 

תערי# לגינו$ 
  ציבורי

 (בש"ח למ"ק) 

 (NT) 
 תערי# לתעשייה 

 (בש"ח למ"ק)
 

 3.878 3.428 אל עי- בע"מ .1

חברת הגיחו- בע"מ תאגיד המי� והביוב של  .2
 4.094 3.912 ירושלי�

 4.052 3.698 הרי נצרת מפעלי מי� וביוב בע"מ .3

 3.911 3.695 התנור מי� וביוב בע"מ .4

 4.611 4.428 יובלי� אשדוד בע"מ .5

 3.896 3.640 יובלי� בשומרו- בע"מ .6

 4.452 4.255 ימי� .7

 3.638 3.185 כפרי גליל תחתו- בע"מ .8

 4.661 4.482 בע"מ 2010מי אביבי�  .9

 4.410 4.250 מי אונו בע"מ .10

 4.415 4.220 מי אשקלו- בע"מ .11

 4.184 3.853 מי שמש בע"מ .12

 4.411 3.983 מי ברק בע"מ .13

 4.779 4.533 מי בת י� בע"מ .14

 4.682 4.507 מי גבעתיי� בע"מ .15

 4.114 3.717 מי גליל בע"מ .16

 4.336 4.172  מי גני תקווה בע"מ .17

 4.006 3.591 מעיינות הדרו� בע"מ .18

 4.638 4.465 מי הוד השרו- בע"מ .19

 4.644 4.492 מי הרצליה בע"מ .20

 3.983 3.540 נווה מדבר בע"מ .21

 4.541 4.339 מי חדרה בע"מ .22

 3.993 3.756 מי יבנה בע"מ .23

 4.013 3.852 מי כרמל בע"מ .24

 4.183 3.870 מי לוד בע"מ .25

 4.207 4.049 מי מודיעי- בע"מ .26

מי נע חברת המי� והביוב של עיריית נצרת עילית  .27
 4.154 3.969 בע"מ

 4.270 4.052 ) בע"מ2003מי נתניה ( .28

 5.226 3.145 מי עירו- בע"מ .29

 3.781 3.415 מי עכו בע"מ .30

 4.504 4.343 מי ציונה בע"מ .31

 4.666 4.513  מי קריית ביאליק בע"מ .32

 4.381 4.069 מי קריית גת בע"מ .33
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 פרט

  
  ש� החברה

  
 

(G) 

תערי# לגינו$ 
  ציבורי

 (בש"ח למ"ק) 

 (NT) 
 תערי# לתעשייה 

 (בש"ח למ"ק)
 

 4.061 3.680  מי רהט בע"מ .34

 4.605 4.429 מי רמת ג- בע"מ .35

 4.332 4.174 מי רעננה בע"מ .36

 3.096 2.732 מי רקת טבריה בע"מ .37

 4.365 4.162 מי שבע תאגיד המי� והביוב לבאר שבע בע"מ .38

 4.615 4.365 מי שקמה תאגיד המי� והביוב בע"מ .39

 4.420 4.166 תיעול וביוב בע"ממיתב מי�  .40

 3.921 3.771 מניב ראשו- בע"מ .41

 4.479 4.261 מעיינות קריית אתא בע"מ .42

 4.121 3.845 מעינות המשולש בע"מ .43

 4.271 4.120 מעיינות העמקי� בע"מ .44

 4.388 4.226 מעיינות השרו- בע"מ .45

 4.619 3.452 מעיינות זיו בע"מ .46

 3.717 3.278 סובב שפרע� בע"מ .47

 4.448 4.229 עי- אפק בע"מ .48

 4.331 4.127 עי- כרמי� בע"מ .49

 4.723 4.508 עי- נטפי� מפעלי מי� וביוב אילת בע"מ .50

 3.659 3.235 פלג הגליל החברה האזורית למי� וביוב בע"מ .51

 4.357 4.142 פלגי מוצקי- בע"מ .52

 3.935 3.756 פלגי השרו- בע"מ .53

 4.458 4.295 שרוני� בע"מ .54

 4.091 3.792 תאגיד מי� רמלה בע"מתמ"ר  .55

  
  

תערי# לספק שאינו חברה למטרת תעשייה 
)NR(  
 

 
  4.863 

)(בש"ח למ"ק  

 

  
  )Nתערי# למי שאינו ספק למטרת תעשייה (

 

 
7.087 

 (בש"ח למ"ק)
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כללי תאגידי מי� וביוב (תעריפי� לשירותי מי� וביוב והקמת מערכת מי� או ביוב)  

  לשירותי ביוב בלבד 2010 �(תיקו$), התש"ע 

  
 פרט

  טור א'
 ש� החברה

  טור ג'
  לנכס ותיק

 (בשקלי� חדשי� למ"ק)

 אל עי- בע"מ  .1
4.605 

 2.640 חברת הגיחו- בע"מ תאגיד המי� והביוב של ירושלי�  .2

 3.528 מפעלי מי� וביוב בע"מ הרי נצרת  .3

 3.496 התנור מי� וביוב בע"מ  .4

 2.678 יובלי� אשדוד בע"מ  .5

 4.485 יובלי� בשומרו- בע"מ  .6

 3.046 ימי�  .7

 4.631 כפרי גליל תחתו- בע"מ  .8

 4.355 בע"מ 2010מי אביבי�   .9

 3.392 מי אונו בע"מ  .10

 2.980 מי אשקלו- בע"מ  .11

 3.280 מי שמש בע"מ  .12

 4.352 בע"ממי ברק   .13

 4.248 מי בת י� בע"מ  .14

 4.164 מי גבעתיי� בע"מ  .15

 4.008 מי גליל בע"מ  .16

 3.617  מי גני תקווה בע"מ  .17

 4.221 מעיינות הדרו� בע"מ  .18

 4.042 מי הוד השרו- בע"מ  .19

 2.994 מי הרצליה בע"מ  .20

 4.523 נווה מדבר בע"מ  .21

 3.161 מי חדרה בע"מ  .22

 4.021 מי יבנה בע"מ  .23

 3.455 בע"ממי כרמל   .24

 3.079 מי לוד בע"מ  .25

 3.293 מי מודיעי- בע"מ  .26

 2.722 מי נע חברת המי� והביוב של עיריית נצרת עילית בע"מ  .27

 3.554 ) בע"מ2003מי נתניה (  .28

 5.387 מי עירו- בע"מ  .29

 3.661 מי עכו בע"מ  .30

 3.486 מי ציונה בע"מ  .31

 3.069  מי קריית ביאליק בע"מ  .32
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 פרט

  טור א'
 ש� החברה

  טור ג'
  לנכס ותיק

 (בשקלי� חדשי� למ"ק)

 3.065 מי קריית גת בע"מ  .33

 3.840 מי רהט בע"מ  .34

 4.202  מי רמת ג- בע"מ  .35

 3.314 מי רעננה בע"מ  .36

 3.641 מי רקת טבריה בע"מ  .37

 3.183 מי שבע תאגיד המי� והביוב לבאר שבע בע"מ  .38

 4.360 מי שקמה תאגיד המי� והביוב בע"מ  .39

 4.465 מיתב מי� תיעול וביוב בע"מ  .40

 2.930 מניב ראשו- בע"מ  .41

 3.554 אתא בע"מ מעיינות קריית  .42

 2.664 מעינות המשולש בע"מ  .43

 2.926 מעיינות העמקי� בע"מ  .44

 3.491 מעיינות השרו- בע"מ  .45

 4.780 מעיינות זיו בע"מ  .46

 4.485 סובב שפרע� בע"מ  .47

 3.567 עי- אפק בע"מ  .48

 3.208 עי- כרמי� בע"מ  .49

 3.460 עי- נטפי� מפעלי מי� וביוב אילת בע"מ  .50

 4.308 האזורית למי� וביוב בע"מפלג הגליל החברה   .51

 3.469 פלגי מוצקי- בע"מ  .52

 4.330 פלגי השרו- בע"מ  .53

 3.546 שרוני� בע"מ  .54

 2.922 תמ"ר תאגיד מי� רמלה בע"מ  .55
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  תעריפי נזילהחישוב 

  :יחוייב בהתא� לתחשיב הבא שה� עוסקי� מורשי�ספקי� מקומיי� תערי� נזילה 

  לפני מע"מ.�  6.975תערי� גבוה מקורות 

  

  יחוייב בהתא� לתחשיב הבא: שאינ� עוסקי� מורשי� ספקי� מקומיי�תערי� נזילה 

�. 8.161תערי� גבוה מקורות   

  

  יחוייב בהתא� לתחשיב הבא: המי� תאגידיתערי� נזילה 

( גבוה מקורותתערי� 
�

�
  >>>   )0.075) + תערי� שיקו� (0.201תערי� חלוקת מי� ( ) +

  :לדוגמא

תערי� גבוה מקורות ( )הגיחו' 
�.���

�.	�

 >>>  )0.075) + תערי� שיקו� (0.201+ תערי� חלוקת מי� (6.694) = 

6.970  �  לפני מע"מ.

תערי� גבוה מקורות ( )מי נע 
�.���

�.		�
 >>>  )0.075) + תערי� שיקו� (0.201+ תערי� חלוקת מי� (6.664) = 

6.940  �  לפני מע"מ.
  

  

  תעריפי הפקה

 לקוב)(+  3201 �דצמבר� למפיקי� עירוניי� ינואר  היטלי הפקה 

  

מס' 
 צרכ$

תערי#  ש� צרכ$
 שימור

תערי# 
 בסיסית

תערי# 
  עידוד

תערי# 
� מיהול
 שימור

תערי# 
 � מיהול

 בסיסית

תערי# 
 � מיהול
 עידוד

תערי# 
 חריגה

192 
אנעאש אג' שת' 'אל

 7.056 3.223 1.011 2.206 6.446 2.021 4.412 לאספקת מי�

 7.056 3.223 1.011 2.206 6.446 2.021 4.412 עיריהנהריה  878

 7.056 3.223 1.011 2.206 6.446 2.021 4.412 עכו 'מרכז הבאהאיי�  1195

1699 
גבעת עדה  ' בנימינה 

 7.056 3.223 1.011 2.206 6.446 2.021 4.412 המועצה המקומית

2031 
אלאמל אג' שת' למי� 
 7.056 3.223 1.011 2.206 6.446 2.021 4.412 בעארה וערערה בע"מ

2120 
מפעלי צמיגי�  'אליאנס 

 7.056 3.223 1.011 2.206 6.446 2.021 4.412 וגומי בע"מ

 6.410 2.900 0.771 1.883 5.800 1.543 3.766 מי חדרה בע"מ 2177
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מס' 
 צרכ$

תערי#  ש� צרכ$
 שימור

תערי# 
 בסיסית

תערי# 
  עידוד

תערי# 
� מיהול
 שימור

תערי# 
 � מיהול

 בסיסית

תערי# 
 � מיהול
 עידוד

תערי# 
 חריגה

 7.056 3.223 1.011 2.206 6.446 2.021 4.412 בתי זקוק לנפט בע"מ 2434

2502 
אגודה קרית חיי� 

 7.056 3.223 1.011 2.206 6.446 2.021 4.412 הדדית בע"מ

2710 

אגודת מייסר השיתופית 
לשאיבה ואספקה מי 

 7.056 3.223 1.011 2.206 6.446 2.021 4.412 שת

2995 
חב' משאבי מי� פרדס 

 7.056 3.223 1.011 2.206 6.446 2.021 4.412 כרכור בע"מ' חנה

 6.086 2.738 0.525 1.721 5.476 1.050 3.442 פלגי מוצקי- בע"מ 3160

 6.148 2.769 0.529 1.752 5.538 1.059 3.504 מעיינות השרו- בע"מ 3178

 7.056 3.223 1.011 2.206 6.446 2.021 4.412 מפעל המי� 'עי- יעקב  3270

3796 
ג- יבנה המועצה 

 7.056 3.223 1.011 2.206 6.446 2.021 4.412 המקומית

4013 
המרוה אג' שת' 

 7.056 3.223 1.011 2.206 6.446 2.021 4.412 להספקת מי�

 7.056 3.223 1.011 2.206 6.446 2.021 4.412 מבוע אג' הדדית בע"מ 4027

 7.056 3.223 1.011 2.206 6.446 2.021 4.412 אייל קיבו2 4190

 7.056 3.223 1.011 2.206 6.446 2.021 4.412 ניר גלי� מושב שתופי 4292

 7.056 3.223 1.011 2.206 6.446 2.021 4.412 טייבה עיריה 4425

4452 
אלאינתאג אג' שת' חק' 
 7.056 3.223 1.011 2.206 6.446 2.021 4.412 למי השק' בטירה בע"מ

 7.056 3.223 1.011 2.206 6.446 2.021 4.412 טירה עירייה'אל 4458

4667 
מפעל המי� כפר סבא 

 7.056 3.223 1.011 2.206 6.446 2.021 4.412 בע"מאג' שת' חק' 

4496 
אלואא� אג' שת' 

 7.056 3.223 1.011 2.206 6.446 2.021 4.412 להספקת מי� בע"מ

4719 
כפר קאס� המועצה 

 7.056 3.223 1.011 2.206 6.446 2.021 4.412 המקומית

 7.056 3.223 1.011 2.206 6.446 2.021 4.412 מתלי בע"מ חברה 4727

5190 
מכו- לחקר ביאולוגי 

 7.056 3.223 1.011 2.206 6.446 2.021 4.412 בישראל

 6.298 2.844 0.590 1.827 5.688 1.181 3.654 מי ציונה בע"מ 5243

 7.056 3.223 1.011 2.206 6.446 2.021 4.412 טמפו משקאות בע"מ 5292

5315 
מכו- וינגייט לחינו0 

 7.056 3.223 1.011 2.206 6.446 2.021 4.412 גופני ולספורט

 5.821 2.606 0.439 1.589 5.211 0.878 3.177 ) בע"מ2003מי נתניה ( 5316

5407 
מדרשת רופי- מוסד 

 7.056 3.223 1.011 2.206 6.446 2.021 4.412 להשכלה גבוהה

 7.056 3.223 1.011 2.206 6.446 2.021 4.412 מכמורת מושב 5410

5742 
מי� תיעול וביוב מיתב 
 4.892 2.141 0.059 1.124 4.282 0.117 2.248 בע"מ

 7.056 3.223 1.011 2.206 6.446 2.021 4.412 קלנסואה עירייה 5848

 6.117 2.753 0.577 1.736 5.507 1.153 3.473 מניב ראשו- בע"מ 6019

 7.056 3.223 1.011 2.206 6.446 2.021 4.412 תבורי בע"מ'יפאורה 6128

 7.056 3.223 1.011 2.206 6.446 2.021 4.412 מכו- ויצמ- למדע 6167

 7.056 3.223 1.011 2.206 6.446 2.021 4.412 פבזנר זאב 6193

 7.056 3.223 1.011 2.206 6.446 2.021 4.412 רחובות עיריה 6223

6247 
התעשייה האוירית 

 7.056 3.223 1.011 2.206 6.446 2.021 4.412 לישראל בע"מ

 6.344 2.867 0.590 1.850 5.734 1.181 3.700 מי רעננה בע"מ 6463
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מס' 
 צרכ$

תערי#  ש� צרכ$
 שימור

תערי# 
 בסיסית

תערי# 
  עידוד

תערי# 
� מיהול
 שימור

תערי# 
 � מיהול

 בסיסית

תערי# 
 � מיהול
 עידוד

תערי# 
 חריגה

6555 
 'בתי זקוק לנפט בע"מ 

 7.056 3.223 1.011 2.206 6.446 2.021 4.412 אשדוד

 7.056 3.223 1.011 2.206 6.446 2.021 4.412 אתגל   אשדוד בע"מ 6557

 6.830 3.110 1.047 2.093 6.220 2.095 4.186 יובלי� אשדוד בע"מ 6562

 4.706 2.048 0.110 1.031 4.096 0.221 2.062 מי ברק בע"מ 7695

 5.817 2.603 0.346 1.586 5.207 0.693 3.173 מי בת י� בע"מ 7739

 5.679 2.534 0.340 1.517 5.069 0.681 3.035 מי גבעתיי� בע"מ 7776

 6.966 3.178 0.906 2.161 6.356 1.812 4.322 מי הרצליה בע"מ 7803

 6.382 2.886 0.590 1.869 5.772 1.180 3.738 מי אונו בע"מ 7926

 5.698 2.544 0.283 1.527 5.088 0.565 3.054 מי רמת ג- בע"מ 7966

8080 
בי"ח ' תל השומר
 7.056 3.223 1.011 2.206 6.446 2.021 4.412 ממשלתי

8137 
חב' החשמל תחנת 

 7.056 3.223 1.011 2.206 6.446 2.021 4.412 רידינג

 5.595 2.493 0.234 1.476 4.985 0.468 2.951 בע"מ 2010מי אביבי�  8209

 3.989 1.689 0.001 0.352 3.379 0.001 0.704 מי רקת בע"מ  8210

 1.481   0.001   0.871 0.001   מי עירו- בע"מ 8211

 5.928 2.659 0.379 1.642 5.318 0.759 3.284 מי הוד השרו- בע"מ 8212

  

  תעריפי הפקה לספקי� שאינ� עירוניי�

 *  4.412 'תערי. שימור )1

 *  2.021 'תערי. בסיסי )2

  *  6.466 –תערי. עידוד  )3

 

  היטלי הפקה לחקלאות

קוד פריט 
 מחירו$

תיאור אזור 
 הפקה

תיאור סטטוס 
 הידרולוגי

תערי# 
 מהקוב3

 תיאור בחשבונית

 לקידוח לחקלאות בארציתהפקה ראשונה  0.0556 ממוצע ארצית 100

 הפקה נוספת לקידוח לחקלאות בארצית 1.0566 ממוצע ארצית 101

 הפקה משלימה לקידוח לחקלאות בארצית 1.5571 ממוצע ארצית 102

 הפקה ראשונה למי� עיליי� במעלה לחקלאות בארצית 0.0665 ממוצע ארצית 103

 במעלה לחקלאות בארציתהפקה נוספת למי� עיליי�  1.2644 ממוצע ארצית 104

 הפקה משלימה למי� עיליי� במעלה לחקלאות בארצית 1.8634 ממוצע ארצית 105

 0.0555 ממוצע סובב כינרת 106
הפקה ראשונה לקידוח לחקלאות בסובב כינרת בסטטוס 

 הידרולוגי "גרוע"

 0.1389 ממוצע סובב כינרת 107
הפקה נוספת לקידוח לחקלאות בסובב כינרת בסטטוס 

 הידרולוגי "גרוע"
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קוד פריט 
 מחירו$

תיאור אזור 
 הפקה

תיאור סטטוס 
 הידרולוגי

תערי# 
 מהקוב3

 תיאור בחשבונית

 0.2222 ממוצע סובב כינרת 108
הפקה משלימה לקידוח לחקלאות בסובב כינרת בסטטוס 

 הידרולוגי "גרוע"

 0.1000 ממוצע סובב כינרת 109
הפקה ראשונה למי� עיליי� במעלה לחקלאות בסובב כינרת 

 בסטטוס הידרולוגי "גרוע"

 0.2500 ממוצע סובב כינרת 110
עיליי� במעלה לחקלאות בסובב כינרת  הפקה נוספת למי�

 בסטטוס הידרולוגי "גרוע"

 0.4000 ממוצע סובב כינרת 111
הפקה משלימה למי� עיליי� במעלה לחקלאות בסובב כינרת 

 בסטטוס הידרולוגי "גרוע"

 0.0109 ממוצע מנותק 112
הפקה ראשונה לקידוח לחקלאות באזור מנותק בסטטוס 

 הידרולוגי "ממוצע"

 0.0272 ממוצע מנותק 113
הפקה נוספת לקידוח לחקלאות באזור מנותק בסטטוס 

 הידרולוגי "ממוצע"

 0.0435 ממוצע מנותק 114
הפקה משלימה לקידוח לחקלאות באזור מנותק בסטטוס 

 הידרולוגי "ממוצע"

 0.0870 ממוצע מנותק 115
הפקה ראשונה למי� עיליי� במעלה לחקלאות באזור מנותק 

 הידרולוגי "ממוצע"בסטטוס 

 0.2175 ממוצע מנותק 116
הפקה נוספת למי� עיליי� במעלה לחקלאות באזור מנותק 

 בסטטוס הידרולוגי "ממוצע"

 0.3480 ממוצע מנותק 117
הפקה משלימה למי� עיליי� במעלה לחקלאות באזור מנותק 

 בסטטוס הידרולוגי "ממוצע"

 עיליי� בביניי� לחקלאות בארציתהפקה ראשונה למי�  0.0555 ממוצע ארצית 118

 הפקה נוספת למי� עיליי� בביניי� לחקלאות בארצית 1.0537 ממוצע ארצית 119

 הפקה משלימה למי� עיליי� ביניי� לחקלאות בארצית 1.5528 ממוצע ארצית 120

 0.0444 ממוצע סובב כינרת 121
הפקה ראשונה למי� עיליי� בביניי� לחקלאות בסובב כינרת 

 בסטטוס הידרולוגי "גרוע"

 0.1111 ממוצע סובב כינרת 122
הפקה נוספת למי� עיליי� בביניי� לחקלאות בסובב כינרת 

 בסטטוס הידרולוגי "גרוע"

 0.1778 ממוצע סובב כינרת 123
הפקה משלימה למי� עיליי� בביניי� לחקלאות בסובב 

 כינרת בסטטוס הידרולוגי "גרוע"

 0.0043 ממוצע מנותק 124
הפקה ראשונה למי� עיליי� בביניי� לחקלאות באזור מנותק 

 בסטטוס הידרולוגי "ממוצע"

 0.0109 ממוצע מנותק 125
הפקה נוספת למי� עיליי� בביניי� לחקלאות באזור מנותק 

 בסטטוס הידרולוגי "ממוצע"

 0.0174 ממוצע מנותק 126
הפקה משלימה למי� עיליי� בביניי� לחקלאות באזור 

 בסטטוס הידרולוגי "ממוצע"מנותק 

 4.6870   ארצית 129
הפקה אחידה למטרות בית ותעשיה למפיק שאינו עירוני 

 בארצית

 הפקת כבול (עמד בתנאי הרישיו-) 0.0141 ממוצע סובב כינרת 130

 הפקת כבול (לא עמד בתנאי הרישיו-) 0.2865 ממוצע סובב כינרת 131

 למטרות בית ותעשיה בגליל העליו-הפקה  0.9502 ממוצע סובב כינרת 143

 גליל עליו- לבית ו או תעשיה 0.9502 ממוצע סובב כינרת 144

 0.0555 ממוצע סובב כינרת 145
הפקה ראשונה לקידוח לחקלאות בגליל העליו- בססטוס 

 הידרולוגי "גרוע"

 0.1389 ממוצע סובב כינרת 146
העליו- הפקה נוספת לקידוח לחקלאות בסובב כינרת בגליל 

 בססטוס הידרולוגי "גרוע"

 0.2222 ממוצע סובב כינרת 147
הפקה משלימה לקידוח לחקלאות בסובב כינרת בגליל 

 העליו- בססטוס הידרולוגי "גרוע"

 הפקה לחקלאות בגליל העליו- 0.2865 ממוצע סובב כינרת 148

 הפקה עצמית לסילוק במערכת הארצית 7.5850   ארצית 154

 )50%הפקה ראשונה לקידוח מטוייב לחקלאות בארצית ( 0.0278   ארצית 155

 )50%הפקה שניה לקידוח מטוייב לחקלאות בארצית ( 0.5283   ארצית 156

 2.3435   ארצית 159
הפקה אחידה מטוייבת למטרות בית ותעשיה למפיק שאינו 

 )50%עירוני במערכת הארצית (

 ביתית או תעשייתיתהפקת בצורת לצריכה  1.4890   ארצית 160
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קוד פריט 
 מחירו$

תיאור אזור 
 הפקה

תיאור סטטוס 
 הידרולוגי

תערי# 
 מהקוב3

 תיאור בחשבונית

 0.7445   ארצית 161
היטל בצורת לקידוח מטוייב לבית ותעשיה במערכת הארצית 

)50%( 

 הפקת שימור לבית ותעשיה למפיק עירוני במע' ארצית 4.4120   ארצית 164

 עידוד לבית ותעשיה למפיק עירוני במע' ארצית 6.446   ארצית 165

 למפיק עירוני למי� מטוייבי� במע' ארציתעידוד לבית  3.223   ארצית 166

 הפקה חורגת לבית ותעשיה למפיק עירוני במע' ארצית 7.5850   ארצית 168

 היטל בצורת לקידוח לחקלאות 0.2005   ארצית 169

 היטל בצורת לקידוח מטויב לחקלאות 0.1003   ארצית 170

 2.2060   ארצית 174
עירוני למי� מטוייבי� הפקת שימור לבית ותעשיה למפיק 

 במע' ארצית 50%בפטור 

 2.0210 ממוצע מנותק 175
הפקה בסיסית לבית ותעשיה למפיק שאינו עירוני באזור 

 מנותק

 3.7710 ממוצע מנותק 176
הפקה מעל הכמות הבסיסית למפיק שאינו עירוני לבית 

 ותעשיה באזור מנותק

 7.5850 ממוצע מנותק 177
שאינו עירוני לבית ותעשיה באזור הפקה חורגת למפיק 

 מנותק

 2.0210   ארצית 178
הפקה בסיסית לבית ותעשיה למפיק שאינו עירוני במע' 

 הארצית

 4.6870   ארצית 179
הפקה אחידה מעל הכמות הבסיסית למפיק שאינו עירוני 

 לבית ותעשיה במע' ארצית

 7.5850   ארצית 180
למפיק שאינו עירוני הפקה חורגת למטרות בית ותעשייה 

 במע' ארצית

 2.0210 ממוצע סובב כינרת 181
הפקה בסיסית לבית ותעשיה למפיק שאינו עירוני בסובב 

 כינרת

 3.7710 ממוצע סובב כינרת 182
הפקה מעל הכמות הבסיסית לבית ותעשיה למפיק שאינו 

 עירוני בסובב כינרת

 7.5850 ממוצע סובב כינרת 183
בית ותעשייה למפיק שאינו עירוני הפקה חורגת למטרות 

 בסובב כינרת

 הפקה בסיסית למפיק עירוני לבית ותעשיה במע' ארצית 2.0210   ארצית 184

 2.2060   ארצית 185
הפקת שימור למיהול למפיק עירוני לבית ותעשיה במע' 

 ארצית

 1.0105   ארצית 186
הפקת בסיס למיהול למפיק עירוני לבית ותעשיה במע' 

 ארצית

 3.2230   ארצית 187
הפקת עידוד למיהול למפיק עירוני לבית ותעשיה במע' 

 ארצית

 1.0105   ארצית 188
) למטרות בית ותעשיה למפיק 50%הפקה בסיסית לטיוב (

 שאינו עירוני

 3.223   ארצית 189
) למטרות בית 50%הפקה מעל הכמות הבסיסית לטיוב (

 ותעשיה למפיק שאינו עירוני

  

  

  

 


