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  א"תמוז תשע ח"י                      
  2012 ינואר 1                    

  

  

  

  

ספקים  ,מקורות(מים וביוב  תעריפים לצרכני –ביוב הומים התעריפי  ספר
   2.2011.1 -) מקומיים ותאגידים

  
  

יום מנכונים , טבלאות התעריפים למים ולביוב, לציבור הצרכנים וספקי המים, מוצגות בזאת
1.1.2012  .  

  
  

  :יודגש כי, לתשומת הלב

את הפירוט הנדרש מספק  ואינו מחליף, מייצג תעריף כולל לצרכןפירוט התעריפים בטבלאות  •
הן התעריפים המתפרסמים ברשומות והן  בטבלאות התעריפים מוצגים. ת החיובהמים בהודע

בטרם , על ספק המים החובה לוודא את התעריף המלא לחיוב, בכל מקרה. תעריפים תוצאתיים
  .חיוב הצרכן

 .לפי שיעורו במועד זההינו מ "חישוב המע, 1/1/2012יום התעריפים נכונים מ •

ם בכללים ובמועדים התעריפים כפופים לשינויים בהתאם למנגנוני העדכון השונים הקבועי •
  .לפי העניין, הקבועים שם

  
  
  בעניין תעריפי המים . 20.07.2011ת התעריפים שפורסמו ביום הטבלאות מחליפות את טבלאו, לתשומת הלב* 
  01.01.2010מיום    



  

  חטיבת כלכלה

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

2

   ):1' טבלה מס( תעריפי מים המסופקים מאת מקורות. 1
  

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

  

מספר 
סעיף 

 בכללים
 סוג התעריף

) לקוב₪ (תעריף 
 מ"ללא מע

) לקוב₪ (תעריף 
  הערות מ"כולל מע

 חקלאות 1
      

       :מים שפירים לחקלאות 1.1.7

   2.079 1.792 כמות א  

   2.375 2.047 כמות ב 

   2.972 2.562 כמות ג 

    2.972 2.562 תוספת זמנית או חד פעמית 1.1.8

    4.458 3.843 10%כמות נחרגת עד  1.1.9

   6.962 6.002 10%כמות נחרגת העולה על  

       

   :מים שפירים ייחודיים לחקלאות 
 

  2.079 1.792 )תחום המועצה האזורית בית שאן( עמק הירדן 1.1.1

מהכמות  10%חריגה עד  
 3.843 - ) כמות נחרגת(המוקצית 

 10% - חריגה מעבר ל. ק"למ₪ 
כמות (מהכמות המוקצית 

 ק"למ₪  6.002-) נחרגת
  
 

 1.812 1.562 בית שאן קידוחים 1.1.2

 0.927 0.799 בית שאן מעיינות 1.1.3

 1.058 0.912 מילוי מאגרי שפעה -שפעה  1.1.4

 0.962 0.829 שפעה   1.1.5

 עמק הירדן 1.1.6
1.792 2.079 

       

     :ן לחקלאות"שפד 1.2

   1.130 0.974 כמות בהקצאה  

   1.547 1.334  10%כמות נחרגת עד   

   2.243 1.934 10%כמות נחרגת העולה על   

       

     :קולחים להשקייה בלתי מוגבלת לחקלאות 1.3.1

   0.980 0.844 כמות בהקצאה 

   1.224 1.055  8%כמות נחרגת עד  1.3.3

   1.469 1.266 8%כמות נחרגת העולה על  

       

1.3.2 
   :מי קולחים באיכות נמוכה מהשקייה בלתי מוגבלת

  

   0.891 0.768 כמות בהקצאה  1.3.3

   1.114 0.960  8%כמות נחרגת עד  

   1.336 1.152 8%כמות נחרגת העולה על  

       

 

   :תעריפים מיוחדים לכמות בהקצאה

  
מהכמות  10%חריגה עד 
 3.843 - ) כמות נחרגת(המוקצית 

 10% - חריגה מעבר ל. ק"למ₪ 
כמות (מהכמות המוקצית 

  ק"למ₪  6.002 -) נחרגת
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1.5 
 'עיון זמר כמות א

1.592 1.847 

 1.1.2012הוראת שעה החל מ 
  31.12.2012ועד 

 
 'עיון זמר כמות ב

1.847 2.143 

 1.1.2012הוראת שעה החל מ 
 31.12.2012ועד 

 
 'עיון זמר כמות ג

2.362 2.740 

 1.1.2012הוראת שעה החל מ 
 31.12.2012ועד 

       

     :מים מליחים לחקלאות 1.6

 2.65 -ל 1.9מים שמוליכותם החשמלית בין  
 1.233 1.063 ) דציסימנס(

מהכמות  8%חריגה עד  
  - ) נחרגתכמות (המוקצית 

מהתעריף לכל דרגת  125%
 8%חריגה מעל . מליחות

כמות (מהכמות המוקצית 
מהתעריף לכל  150% –) נחרגת

 .דרגת מליחות

 3.4 - ל  2.65מים שמוליכותם החשמלית בין   
 1.150 0.992 ) דציסימנס(

 
 ) דציסימנס( 4.1 -ל 3.4מים שמוליכותם החשמלית בין 

0.897 1.041 

 
 ) דציסימנס( 4.8-ל 4.1שמוליכותם החשמלית בין מים 

0.826 0.959 

 
 ) דציסימנס( 5.2-ל 4.8מים שמוליכותם החשמלית בין 

0.779 0.904 

 
 ) דציסימנס( 5.2מים שמוליכותם החשמלית מעל 

0.708 0.822 

1.6.3 
מימן , הברזל המומס, מים שתכולת הסולפטים

 :1.6.3לסעיף בהתאם , הגופרית והמוליכות החשמלית
0.885 1.026 

    
  
 

  
  

2 
   תעשייה

  

 
   :מים שפירים לתעשייה

  

2.1 
  )N(לצרכן שאינו ספק

6.028 6.993 

  

2.2 

  NT :ב טבלה נפרדת"מצ -לתאגיד מים וביוב 

  

2.3 

שאינו תאגיד מים וביוב לפי חוק (לספק שאינו חברה 
 )NR) (תאגידי מים וביוב

3.283 3.808 

 -לספק שחלה עליו חובת התאגוד
תוספת  1.1.2012יום מעודכן ל

 לקוב ₪  1.600של 

    
 

  
  

 
   )בהקצאה(מים נחותים ומים מליחים 

  

3.1 
 מים נחותים לתעשייה

2.462 2.856 
מהכמות  8%חריגה עד  

  - ) כמות נחרגת(המוקצית 
מהתעריף לכל דרגת  125%

חריגה מעל . איכות או מליחות
כמות (מהכמות המוקצית  8%

מהתעריף לכל  150% –) נחרגת
 דרגת איכות או מליחות

3.2 
 )מיליגרם כלור לליטר( 700לבין  550מים מליחים בין 

2.462 2.856 

3.3 
 )מיליגרם כלור לליטר( 700מים מליחים מעל 

2.134 2.476 

3.4 
 )ן"למעט שפד(קולחין לתעשייה 

2.462 2.856 
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3 
מים שפירים לבית או לכל צריכה 

 :אחרת
  

  

שאינו תאגיד מים וביוב לפי חוק (ספק שאינו חברה  3.1.1
   )תאגידי מים וביוב

 

3.1.1.1 
 2.112 1.821 כמות מוכרת

 -ספק שחלה עליו חובת התאגוד
תוספת  1.1.2012יום ל מעודכן 

 3.1.1.2   לקוב₪  1.600של  
 6.962 6.002 כל כמות נוספת

3.1.2 
   :ב טבלה לפי העניין"מצ –לתאגיד מים וביוב 

  

3.1.2.1 
  L כמות מוכרת        

תעריף נמוך לכמות המוכרת 
 הנקובה ברישיון

3.1.2.2 
  H כל כמות נוספת        

תעריף לכל כמות שמעבר לכמות 
 הנקובה ברישיוןהמוכרת 

3.1.2.3 
  G גינון ציבורי        

תעריף לגינון ציבורי בהתאם 
 לכמות הנקובה ברישיון

3.1.2.5 

 בתי חולים מרחץ ומקוואות
NT 

 
 

תעריף בהתאם לכמות הנקובה 
ראה טבלת תעריפי (ברישיון 
 )תעשייה

שאינו תאגיד מים וביוב או ספק לפי (לצרכן שאינו ספק  3.1.3
 )מקורותכללי 

  
  

3.1.3.1 
 

שאינו תאגיד מים וביוב או ספק לפי (לצרכן שאינו ספק 
 10.364 8.934 )כללי מקורות

 

3.1.3.3 
 בתי חולים מרחץ ומקוואות

2.566 2.977 

בהתאם לכמות שאושרה 
 .לרכישה בתעריף זה

     
3.2 

   מים נחותים ומים מליחים
  

 4.526 3.901 מים שהרכבם מונע שימוש כמי שתייה 

מהכמות  8%חריגה עד  
  - ) כמות נחרגת(המוקצית 

מהתעריף לכל דרגת  125%
חריגה מעל . איכות או מליחות

כמות (מהכמות המוקצית  8%
מהתעריף לכל  150% –) נחרגת

 .דרגת איכות או מליחות

  
 )מיליגרם כלור לליטר( 400 מעלמים מליחים 

3.001 3.481 

וסופקו  )מיליגרם כלור לליטר( 400 מעלמים מליחים  
 1.057 0.911  חלף הכמות המוכרת

  
 מי קולחין שאושרו לצריכה 

3.901 4.526 

  
 ן שאושרו לצריכה"מי שפד

5.402 6.266 

     
4 

  אחזקת מערכות מים וביוב
  

 

 

 לצריכה לכל המטרות והשימושים למעט חקלאות

 

1.600 

 -לספק שחלה עליו חובת התאגוד
תוספת  1.1.2012יום מעודכן ל

לקוב  ח"ש 1.600של    

 
 לחקלאות

 0.086 
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  : )עוסקים מורשים שאינם(ספקים מקומיים תעריפי מים המסופקים מאת . 2
  

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

  התעריפים הינם עבור אספקת מים בלבד ללא שירותי ביוב

  

  

 הערות ) לקוב₪ (תעריף  התעריףסוג 

     :מים שפירים לחקלאות

    התעריפים חלים על ספקים מקומיים . 1 2.063 כמות א 
 שבתחום מועצה מקומית או עירייה    
 ".שיקום"כולל תעריף חלוקה ותעריף . 2
     התעריפים הנקובים הינם בהפחתת . 3

  . מ"רכיב בגובה שיעור המע    
 

  כמות ב
2.318 

 2.833 כמות ג

 4.114  10%כמות נחרגת עד 

 6.273 10%כמות נחרגת העולה על 

     

    :מים אחרים לחקלאות

' התעריפים לפי כללי מקורות המפורטים בטבלה מס
, מים לחקלאות שהרכבם מונע שימוש במי שתייה - 1

ן ובתוספת של "מי קולחים או מי שפד, מים מליחים
 )רכיבי חלוקה ואחזקה( 0.271

 

התוספת הינה סכום של תעריף חלוקה 
בהפחתת רכיב בגובה ו "שיקום"ותעריף 

 מ"שיעור המע

     

    :מים שפירים לתעשייה

   6.028 כמות בהקצאה

התעריפים הנקובים הינם בהפחתת 
 מ"רכיב בגובה שיעור המע

  

  8%כמות נחרגת עד 
7.535 

 9.042 8%כמות נחרגת העולה על 

     

    :מים אחרים לתעשייה

על התעריפים הנקובים בכללי  10%תוספת של 
מים לתעשייה  - 1' מקורות המפורטים בטבלה מס

מים מליחים או מי , שהרכבם מונע שימוש במי שתייה
 קולחים

   

     

    :מים שפירים לבית או לכל צריכה אחרת

 לכל כמות מוכרת 
5.297 

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

 לכל כמות נוספת ולכל צריכה אחרת
10.364 

  
 

' סע(חוק המים בתי מרחץ ומקוואות לפי, בתי חולים
 2.977 שאינם עוסקים מורשים ))ב(112

בהתאם לכמות שאושרה  -בבתי חולים
 .זה לרכישה בתעריף

, מלאכה, מסחר ,לרבות גינון(לכל צריכה אחרת  
, תעשיה ללא הקצאה, משרדים, מוסדות, שירותים

 )עסקים ולמעט צרכן עוסק מורשה

10.364 

 

  8.934 לכל צריכה אחרת לצרכן עוסק מורשה
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 :מים אחרים לכל צריכה אחרת

   

על התעריפים הנקובים בכללי  10%תוספת של 
מים לכל צריכה  - 1' מקורות המפורטים בטבלה מס

מים , אחרת שהרכבם מונע שימוש במי שתייה
 ן"מי קולחים או מי שפד, מליחים

  

  

   

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

0.271 

בהעדר הוראה על מתן שירותי תשתית 
או אישור מנהל הרשות לתעריף מסוים 

יהיה תעריף ברירת המחדל להולכת 
מים בין ספקים בהתאם לתעריף הנקוב 

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

 .המים והעניין בתוספת תעריף ההולכה

   

מים או ביוב לגבי מים לכל מטרה  אחזקת מערכות
 למעט חקלאות

1.600 

 

   

 :רכיבי חלוקה ואחזקה
 

 

 תעריף חלוקת מים לחקלאות
0.197 

בהפחתת  םהינ יםהנקוב פיםהתערי
 מ"רכיב בגובה שיעור המע

  אחזקת מערכות מים או ביוב לגבי מים לחקלאות 
0.074 
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   ):עוסקים מורשים םשה(ספקים מקומיים תעריפי מים המסופקים מאת . 3
  1984 –ד "תשנ, )תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים(כללי המים 

  
  אספקת מים בלבד ללא שירותי ביובהתעריפים הינם עבור 

 

 הערות ) לקוב₪ (תעריף  סוג התעריף

    :מים שפירים לחקלאות

    התעריפים חלים על ספקים מקומיים . 1 2.063 כמות א 
 שבתחום מועצה מקומית או עירייה    
 ".שיקום"כולל תעריף חלוקה ותעריף . 2
     התעריפים הנקובים הינם בהפחתת . 3

  . מ"רכיב בגובה שיעור המע    
  

 2.318 כמות ב

 2.833 כמות ג

 4.114  10%כמות נחרגת עד 

 6.273 10%כמות נחרגת העולה על 

     

    :מים אחרים לחקלאות

' התעריפים לפי כללי מקורות המפורטים בטבלה מס
, מים לחקלאות שהרכבם מונע שימוש במי שתייה - 1

ן ובתוספת של "מי קולחים או מי שפד, מים מליחים
 )רכיבי חלוקה ואחזקה( 0.314

 
התוספת הינה סכום של תעריף חלוקה 

 מ"כולל מעהתעריף . "שיקום"ותעריף 

     

    :מים שפירים לתעשייה

 6.028 כמות בהקצאה

 7.535  8%כמות נחרגת עד  מ"לא כולל מע

 9.042 8%כמות נחרגת העולה על 

     

   :מים אחרים לתעשייה

על התעריפים הנקובים בכללי  10%תוספת של 
מים לתעשייה  - 1' מקורות המפורטים בטבלה מס

מים מליחים או מי , במי שתייה שהרכבם מונע שימוש
 קולחים

  

    

   :מים שפירים לבית או לכל צריכה אחרת

 לכל כמות מוכרת 

5.297 

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

 .מ"מע
 מ"התעריף כולל מע 10.364 כל כמות נוספת

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

2.977 

בהתאם לכמות שאושרה  -בתי חולים
  .לרכישה בתעריף זה

 מ"התעריף כולל מע

, מלאכה, מסחר, לרבות גינון(לכל צריכה אחרת  
, תעשיה ללא הקצאה, משרדים, מוסדות, שירותים

 )עסקים ולמעט צרכן עוסק מורשה

10.364 

 מ"התעריף כולל מע

 מ"התעריף כולל מע  10.364 מורשהלכל צריכה אחרת לצרכן עוסק 

   :מים אחרים לכל צריכה אחרת

על התעריפים הנקובים בכללי  10%תוספת של 
מים לכל צריכה  - 1' מקורות המפורטים בטבלה מס

מים , אחרת שהרכבם מונע שימוש במי שתייה
 ן"מי קולחים או מי שפד, מליחים
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מקורות או לספק י ספק מקומי  לחברת "הולכת מים ע
 מקומי אחר

0.314 

בהעדר הוראה על מתן שירותי תשתית 
או אישור מנהל הרשות לתעריף מסוים 

יהיה תעריף ברירת המחדל להולכת 
מים בין ספקים בהתאם לתעריף הנקוב 

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

 .תעריף ההולכההמים והעניין בתוספת 

   

אחזקת מערכות מים או ביוב לגבי מים לכל מטרה 
 1.600 למעט חקלאות

 

   

 :תעריפי חלוקה ואחזקה למטרת חקלאות

 

 

 תעריף חלוקת מים לחקלאות

0.228 
 מ"התעריפים כוללים מע

 אחזקת מערכות מים או ביוב לגבי מים לחקלאות

0.086 
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 :תעריפי מים וביוב לצרכני תאגידי מים וביוב . 4

 2009 -ע "התש, )תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב(כללי תאגידי מים וביוב 

  

  

 סוג התעריף

₪ (תעריף 
ללא ) לקוב

 מ"מע

₪ (תעריף 
כולל ) לקוב

 מ"מע

 הערות

       :מים שפירים לחקלאות

כולל תעריף חלוקה ותעריף   2.393 2.063 כמות א 
 "שיקום"
  
  
  
  

 2.689 2.318 כמות ב

 3.286 2.833 כמות ג

 4.772 4.114  10%כמות נחרגת עד 

 7.277 6.273 10%כמות נחרגת העולה על 

      

     :מים אחרים לחקלאות

 - 1' התעריפים לפי כללי מקורות המפורטים בטבלה מס
מים , מים לחקלאות שהרכבם מונע שימוש במי שתייה

 0.314ן ובתוספת של "מי קולחים או מי שפד, מליחים
 )רכיבי חלוקה ואחזקה(

  

התוספת הינה סכום של 
תעריף , תעריף חלוקה

ורכיב בגובה שיעור  "שיקום"
 מ"המע

      

     : מים שפירים לתעשייה

 *תעריף למים בלבד 6.993 6.028 כמות בהקצאה

 *תעריף למים בלבד 8.741 7.536  8%כמות נחרגת עד 

 *תעריף למים בלבד 10.490 9.043 8%כמות נחרגת העולה על 

     :מים אחרים לתעשייה 

על התעריפים הנקובים בכללי מקורות  10%תוספת של 
מים לתעשייה שהרכבם מונע  - 1' מסהמפורטים בטבלה 
 מים מליחים או מי קולחים, שימוש במי שתייה

   

    

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

 לכל כמות מוכרת 

7.440 8.630 

הזכאות לכמות מוכרת ליחידת 
 קוב 7 דיור לא תפחת מ

 לחודש

   13.889 11.973 כל כמות נוספת

  11.254 9.702 למוסדות ציבור של רשויות מקומיות תעריף אחיד

 6.993 6.028 בתי מרחץ ומקוואות , בתי חולים

בהתאם לכמות שאושרה 
  .לרכישה בתעריף זה
 *תעריף למים בלבד

     :גינון ציבורי

מים שהוקצו ונצרכו כדין  7.937 6.842 כמות בהקצאה     
 להשקיית גינון ציבורי

  
  

 9.921 8.553  8%נחרגת עד כמות      

 11.905 10.263 8%כמות נחרגת העולה על      

, שירותים, מלאכה, לרבות מסחר:  לכל צריכה אחרת
 )עסקים, תעשיה ללא הקצאה, משרדים, מוסדות

11.973 13.889 
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    :מים אחרים לכל צריכה אחרת

על התעריפים הנקובים בכללי מקורות  10%תוספת של 
מים לכל צריכה אחרת שהרכבם  - 1' המפורטים בטבלה מס

מי קולחים או מי , מים מליחים, מונע שימוש במי שתייה
 ן"שפד

    

    

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

0.271 0.314 

בהעדר הוראה על  מתן -
אישור מנהל , תשתיתשירותי 

הרשות או אסדרה לפי סעיף 
לחוק יהיה תעריף ברירת  40

המחדל להולכת מים בין 
ספקים בהתאם לתעריף 

  .הנקוב לעיל
, התעריף  לכל קוב יהיה-

בהתאם לתעריף הקבוע בכללי 
סוג , לפי הכמויות, מקורות

המים והעניין בתוספת תעריף 
 ההולכה

  

  

  

לפי הקבוע בכללים לעניין , האו חלקלכל כמות המים , יש להוסיף לתעריף זה את תעריף הביוב של התאגיד *
  .בתי חולים ומקוואות, המים לחיוב בביוב בתעשייהמות כ
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 תעריפים מיוחדים:תעריפי מים וביוב לצרכני תאגידי מים וביוב .5
 2009 -ע "התש, )תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב(כללי תאגידי מים וביוב 

  

 סוג התעריף

₪ (תעריף 
ללא ) לקוב

 מ"מע

₪ (תעריף 
כולל ) לקוב

 מ"מע
 הערות

מדי (לתקנות המים 47בדיקת מד מים לפי תקנה
מים  לרבות החלפה והובלהלמד 1988-ח "התשמ)מים

 שנים  7 -ובתנאי שממועד התקנתו חלפו פחות מ

   

 

 כולל 3/4למד מים שקוטרו עד

 

             

98.80  

           

114.61  
 

  3/4למד מים שקוטרו מעל

 

           

132.80  

           

154.05  
 

 ניתוק מד מים לבקשת הצרכן

 

             

66.90  

             

77.60  
 

 חיבור מד מים לבקשת הצרכן

              

66.90  

             

77.60  

 

בנכס שחובר ,באתר שהוכן לכך,מד מים לרבות התקנתו
כמשמעותו בסימן ד פרק שני ,או מד מים נוסף,לראשונה

 .לרבות התקנתו באתר שהוכן לך,לכללי אמות המידה

    

 כולל 3/4למד מים שקוטרו עד
           

151.20  

           

175.39  
 

 כולל 1ועד  3/4למד מים שקוטרו מעל
           

323.80  

           

375.61  
 

  כולל 1.5ועד  1למד מים שקוטרו מעל
 

           

409.00  

           

474.44  
 

 כולל 2ועד  1.5למד מים שקוטרו מעל
           

813.00  

           

943.08  
 

 כולל 3ועד  2מעל למד מים שקוטרו
        

4,060.00  

        

4,709.60  
 

 כולל  4ועד 3למד מים שקוטרו מעל
        

6,597.50  

        

7,653.10  
 

 כולל 6ועד  4למד מים שקוטרו מעל
        

8,627.50  

       

10,007.90  
 

 6למד מים שקוטרו מעל
       

10,150.00  

       

11,774.00  
 

 3/4מים חמים שקוטרו עד למד 
           

384.70  

           

446.25  
 

 כולל 1ועד  3/4למד מים חמים שקוטרו מעל 
           

761.30  

           

883.11  
 

 כולל 1.5ועד  1למד מים חמים שקוטרו מעל 
        

1,421.00  

        

1,648.36  
 

 1.5למד מים חמים שקוטרו מעל 
        

2,030.00  

        

2,354.80  
 

 מד מים בגין רכיב קריאה מרחוק לתוספת לכ
        

200.00  

        

203.00  
 

ניתוק מד מים בשל חוב צרכן וחיבורו מחדש לאחר הסדרת 
והעדרם לפי , לחוק146החוב לפי הכללים שנקבעו לפי סעיף 

 הנחיות הממונה

           

110.60  

           

128.30  
 

  הוצאות בגין הליכי גביה
  

הוצאות שהיו כרוכות בהפעלת 
' ט12עיף סהליכי גביה לפי 
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אך לא )גביה(לפקודת המיסים
יותר מההוצאות שנקבעו לפי 

 לאותה פקודה' ג13

 כולל 3/4למד מים שקוטרט עד 

  

           

132.80  

           

154.05  
 

 3/4למד מים שקוטרו מעל 

  

           

360.00  

           

417.60  
 

בפרק הרביעי ' כמשמעותו בסימן א,ביקור מתואם בחדרי צרכן
 לכללי אמות המידה

  

             

16.00  

             

18.56  
 

הפקה חוזרת של העתק חשבון תקופתי ושליחתו לפי כללי 
 אמות המידה

  

             

12.00  

             

13.92  
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  2010-ע"התש, )2' תיקון מס) (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות(כללי  המים 

  )התעריפים אינם כוללים מס ערך מוסף(*  )א כללים 12לפי סעיף (
  

  

  :2012 ינוארב 1-לתקופה מיום ה
 

  
 פרט

  שם החברה
  

 

(L) 
תעריף 

לכמות שעד 
לגובה 
הכמות 
 מוכרת

ח "בש(
) ק"למ  

 (H) 
תעריף לכמות 
שמעל הכמות 

 המוכרת
)ק"ח למ"בש(  

K  
מקדם התאמה 

 לקביעת 

(H) 

 0.975 4.153 0.202 מ"אל עין בע 1

מ תאגיד המים והביוב של "חברת הגיחון בע 2
 0.935 5.889 1.992 ירושלים

 0.984 5.765 1.799 מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע 3

 0.966 5.751 1.647 מ"בעהתנור מים וביוב  4

 0.970 6.480 2.376 מ"יובלים אשדוד בע 5

 0.966 5.638 1.530 מ"יובלים בשומרון בע 6

 0.978 6.242 2.075 ימים 7

 0.966 4.401 0.500 מ"כפרי גליל תחתון בע 8

 0.981 5.340 1.139 מ"בע 2010מי אביבים  9

 0.997 5.998 1.712 מ"מי אונו בע 10

 0.979 6.176 2.000 מ"אשקלון בעמי  11

 0.952 5.087 1.288 מ"מי שמש בע 12

 0.955 4.786 0.956 מ"מי ברק בע 13

 0.984 5.999 1.788 מ"מי בת ים בע 14

 0.981 5.583 1.384 מ"מי גבעתיים בע 15

 0.975 5.003 1.075 מ"מי גליל בע 16

 0.956 4.430 0.577 מ"מעיינות הדרום בע 17

 0.992 5.486 1.223 מ"הוד השרון בעמי  18

 0.991 6.091 1.838 מ"מי הרצליה בע 19

 0.957 4.289 0.423 מ"נווה מדבר בע 20

 0.977 6.141 1.978 מ"מי חדרה בע 21

 0.975 5.898 1.740 מ"מי יבנה בע 22

 0.963 5.240 1.135 מ"מי כרמל בע 23

 0.983 5.697 1.736 מ"מי לוד בע 24

 0.966 5.413 1.298 מ"מודיעין בעמי  25
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מי נע חברת המים והביוב של עיריית נצרת  26
 0.991 6.626 2.381 מ"עילית בע

 0.981 5.890 1.698 מ"בע) 2003(מי נתניה  27

 0.932 3.597 0.100 מ"מי עירון בע 28

 0.971 4.555 0.633 מ"מי עכו בע 29

 0.984 6.015 1.804 מ"מי ציונה בע 30

 0.998 5.481 1.436 מ"מי קריית גת בע 31

 0.962 4.263 0.373 מ"מי רהט בע 32

 0.962 5.533 1.446 מ"מי רעננה בע 33

 0.961 5.056 1.203 מ"מי רקת טבריה בע 34

מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר שבע  35
 0.975 5.916 1.763 מ"בע

 0.982 5.601 1.397 מ"מי שקמה תאגיד המים והביוב בע 36

 0.964 5.117 1.002 מ"מיתב מים תיעול וביוב בע 37

 0.977 6.214 2.051 מ"מניב ראשון בע 38

 0.991 5.957 1.703 מ"מעיינות קריית אתא בע 39

 0.949 5.783 2.039 מ"מעינות המשולש בע 40

 0.979 6.200 2.027 מ"מעיינות העמקים בע 41

 0.982 5.535 1.330 מ"מעיינות השרון בע 42

 0.976 3.696 0.100 מ"מעיינות זיו בע 43

 0.973 4.652 0.724 מ"סובב שפרעם בע 44

 0.985 5.702 1.484 מ"עין אפק בע 45

 0.983 5.919 1.712 מ"עין כרמים בע 46

 0.990 6.384 2.142 מ"עין נטפים מפעלי מים וביוב אילת בע 47

פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב  48
 0.986 4.635 0.644 מ"בע

 0.988 6.297 2.066 מ"פלגי מוצקין בע 49

 0.949 6.440 1.546 מ"פלגי השרון בע 50

 0.993 5.766 1.502 מ"שרונים בע 51

 0.994 5.526 1.503 מ"ר תאגיד מים רמלה בע"תמ 52

  

  

  
 פרט

  
  שם החברה

  
 

(G) 
תעריף לגינון 

  ציבורי
) ק"ח למ"בש(  

 (NT) 
 תעריף לתעשייה 

)ק"ח למ"בש(  

 3.055 3.484 מ"אל עין בע 1

 3.121 3.837 מ תאגיד המים והביוב של ירושלים"חברת הגיחון בע 2

 2.957 3.564 מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע 3

 3.490 4.171 מ"התנור מים וביוב בע 4
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 3.686 4.393 מ"יובלים אשדוד בע 5

 3.335 4.018 מ"יובלים בשומרון בע 6

 3.743 4.432 ימים 7

 3.162 3.610 מ"כפרי גליל תחתון בע 8

 3.632 4.280 מ"בע 2010מי אביבים  9

 3.578 4.257 מ"מי אונו בע 10

 3.444 4.145 מ"מי אשקלון בע 11

 3.172 3.702 מ"מי שמש בע 12

 3.415 3.885 מ"מי ברק בע 13

 4.004 4.666 מ"מי בת ים בע 14

 3.672 4.331 מ"מי גבעתיים בע 15

 3.292 3.788 מ"מי גליל בע 16

 3.103 3.566 מ"מעיינות הדרום בע 17

 3.658 4.309 מ"מי הוד השרון בע 18

 3.705 4.384 מ"מי הרצליה בע 19

 3.026 3.481 מ"נווה מדבר בע 20

 3.695 4.382 מ"מי חדרה בע 21

 3.788 4.458 מ"מי יבנה בע 22

 3.149 3.821 מ"מי כרמל בע 23

 3.248 3.817 מ"מי לוד בע 24

 3.228 3.905 מ"מי מודיעין בע 25

מי נע חברת המים והביוב של עיריית נצרת עילית  26
 3.171 3.904 מ"בע

 3.526 4.208 מ"בע) 2003(מי נתניה  27

 3.241 3.447 מ"מי עירון בע 28

 2.864 3.357 מ"מי עכו בע 29

 3.634 4.315 מ"מי ציונה בע 30

 3.224 3.765 מ"קריית גת בעמי  31

 2.968 3.424 מ"מי רהט בע 32

 3.476 4.147 מ"מי רעננה בע 33

 2.614 3.194 מ"מי רקת טבריה בע 34

 3.485 4.172 מ"מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר שבע בע 35

 3.702 4.360 מ"מי שקמה תאגיד המים והביוב בע 36

 3.452 4.103 מ"מיתב מים תיעול וביוב בע 37

 3.240 3.953 מ"מניב ראשון בע 38

 3.513 4.196 מ"מעיינות קריית אתא בע 39

 3.007 3.634 מ"מעינות המשולש בע 40

 3.395 4.100 מ"מעיינות העמקים בע 41
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 3.530 4.193 מ"מעיינות השרון בע 42

 3.318 3.464 מ"מעיינות זיו בע 43

 3.138 3.612 מ"סובב שפרעם בע 44

 3.629 4.295 מ"אפק בעעין  45

 3.465 4.150 מ"עין כרמים בע 46

 3.814 4.503 מ"עין נטפים מפעלי מים וביוב אילת בע 47

 2.860 3.355 מ"פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע 48

 3.773 4.460 מ"פלגי מוצקין בע 49

 3.759 4.421 מ"פלגי השרון בע 50

 3.593 4.261 מ"שרונים בע 51

 3.087 3.649 מ"ר תאגיד מים רמלה בע"תמ 52
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, )תיקון) (שירותי מים וביוב והקמת מערכת מים או ביובל עריפיםת(כללי תאגידי מים וביוב  

  לשירותי ביוב בלבד 2010 –ע "התש

  
 פרט

  
  'טור א

  שם החברה
 

  'טור ג
  לנכס ותיק

בשקלים חדשים (
 )ק"למ

 4.264 מ"אל עין בע .1

מ תאגיד המים והביוב של "חברת הגיחון בע .2
 2.540 ירושלים

 2.569 מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע .3

 3.255 מ"התנור מים וביוב בע .4

 2.721 מ"יובלים אשדוד בע .5

 3.217 מ"יובלים בשומרון בע .6

 3.079 ימים .7

 4.073 מ"כפרי גליל תחתון בע .8

 3.904 מ"בע 2010מי אביבים  .9

 3.277 מ"מי אונו בע .10

 2.855 מ"מי אשקלון בע .11

 3.295 מ"מי שמש בע .12

 3.871 מ"מי ברק בע .13

 3.627 מ"מי בת ים בע .14

 3.699 מ"מי גבעתיים בע .15

 3.629 מ"מי גליל בע .16

 3.938 מ"מעיינות הדרום בע .17

 3.846 מ"מי הוד השרון בע .18

 3.278 מ"מי הרצליה בע .19

 4.014 מ"נווה מדבר בע .20

 3.128 מ"מי חדרה בע .21

 3.459 מ"מי יבנה בע .22

 3.425 מ"מי כרמל בע .23

 2.923 מ"מי לוד בע .24

 3.341 מ"מי מודיעין בע .25

נע חברת המים והביוב של עיריית נצרת עילית  מי .26
 2.201 מ"בע

 3.239 מ"בע) 2003(מי נתניה  .27

 4.552 מ"מי עירון בע .28

 3.642 מ"מי עכו בע .29

 3.241 מ"מי ציונה בע .30

 3.200 מ"מי קריית גת בע .31
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 4.006 מ"מי רהט בע .32

 3.441 מ"מי רעננה בע .33

 2.822 מ"מי רקת טבריה בע .34

 3.133 מ"המים והביוב לבאר שבע בעמי שבע תאגיד  .35

 3.717 מ"מי שקמה תאגיד המים והביוב בע .36

 3.862 מ"מיתב מים תיעול וביוב בע .37

 2.600 מ"מניב ראשון בע .38

 3.222 מ"מעיינות קריית אתא בע .39

 2.379 מ"מעינות המשולש בע .40

 2.779 מ"מעיינות העמקים בע .41

 3.611 מ"מעיינות השרון בע .42

 4.629 מ"בעמעיינות זיו  .43

 3.825 מ"סובב שפרעם בע .44

 3.556 מ"עין אפק בע .45

 3.164 מ"עין כרמים בע .46

 3.084 מ"עין נטפים מפעלי מים וביוב אילת בע .47

 3.627 מ"פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע .48

 3.118 מ"פלגי מוצקין בע .49

 3.624 מ"פלגי השרון בע .50

 3.502 מ"שרונים בע .51

 2.995 מ"תאגיד מים רמלה בע ר"תמ .52
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, )תיקון) (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת מים או ביוב(כללי תאגידי מים וביוב 

  2010 –ע "התש

  ).לצרכן ותיק(עלות נמוכה וגבוהה מוכרת לחלוקת מים –תוספת ראשונה 

  

   
  'טור א

 שם החברה

עלות  'גטור 
לנכס , נמוכה

  ותיק
 בשקלים(

 )ק"חדשים למ

  עלות גבוה 'טור ג
  לנכס ותיק

בשקלים חדשים (
)ק"למ  

 3.449 2.973 מ"אל עין בע  .1

2.  
מ תאגיד המים והביוב של "חברת הגיחון בע

 3.134 2.908 ירושלים

 3.547 3.071 מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע  .3

 2.765 2.538 מ"התנור מים וביוב בע  .4

 2.570 2.343 מ"יובלים אשדוד בע  .5

 2.920 2.693 מ"יובלים בשומרון בע  .6

 2.512 2.286 ימים  .7

 3.343 2.867 מ"כפרי גליל תחתון בע  .8

 2.624 2.397 מ"בע 2010מי אביבים   .9

 2.678 2.451 מ"מי אונו בע  .10

 2.811 2.584 מ"מי אשקלון בע  .11

 3.333 2.857 מ"מי שמש בע  .12

 3.089 2.613 מ"מי ברק בע  .13

 2.251 2.025 מ"מי בת ים בע  .14

 2.583 2.356 מ"מי גבעתיים בע  .15

 3.212 2.736 מ"מי גליל בע  .16

 3.401 2.925 מ"מעיינות הדרום בע  .17

 2.597 2.371 מ"מי הוד השרון בע  .18

 2.550 2.324 מ"מי הרצליה בע  .19

 3.478 3.002 מ"נווה מדבר בע  .20

 2.560 2.334 מ"מי חדרה בע  .21

 2.468 2.241 מ"מי יבנה בע  .22

 3.106 2.879 מ"מי כרמל בע  .23

 3.257 2.781 מ"מי לוד בע  .24
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 3.027 2.800 מ"מי מודיעין בע  .25

26.  
מי נע חברת המים והביוב של עיריית נצרת עילית 

 3.084 2.858 מ"בע

 2.729 2.502 מ"בע) 2003(מי נתניה   .27

 3.824 2.787 מ"מי עירון בע  .28

 3.641 3.165 מ"מי עכו בע  .29

 2.621 2.394 מ"מי ציונה בע  .30

 3.280 2.804 מ"קריית גת בעמי   .31

 3.536 3.060 מ"מי רהט בע  .32

 2.779 2.553 מ"מי רעננה בע  .33

 3.891 3.415 מ"מי רקת טבריה בע  .34

 2.770 2.543 מ"מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר שבע בע  .35

 2.553 2.326 מ"מי שקמה תאגיד המים והביוב בע  .36

 2.803 2.576 מ"מיתב מים תיעול וביוב בע  .37

 3.015 2.789 מ"ראשון בע מניב  .38

 2.742 2.515 מ"מעיינות קריית אתא בע  .39

 3.497 3.021 מ"מעינות המשולש בע  .40

 2.860 2.633 מ"מעיינות העמקים בע  .41

 2.725 2.498 מ"מעיינות השרון בע  .42

 3.648 2.711 מ"מעיינות זיו בע  .43

 3.367 2.891 מ"סובב שפרעם בע  .44

 2.626 2.399 מ"עין אפק בע  .45

 2.790 2.563 מ"כרמים בעעין   .46

 2.441 2.215 מ"עין נטפים מפעלי מים וביוב אילת בע  .47

 3.645 3.169 מ"פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע  .48

 2.482 2.256 מ"פלגי מוצקין בע  .49

 2.496 2.270 מ"פלגי השרון בע  .50

 2.662 2.436 מ"שרונים בע  .51

 3.418 2.942 מ"ר תאגיד מים רמלה בע"תמ  .52
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, )תיקון) (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת מים או ביוב(כללי תאגידי מים וביוב 

  2010 –ע "התש

  ).לצרכן ותיק(עלות מוכרת לחלוקת מים לגינון ציבורי  –תוספת שניה 

  

   
  'טור א

 שם החברה

עלות  'גטור 
מוכרת לגינון 

לנכס , ציבורי
  ותיק

בשקלים (
 )ק"חדשים למ

 3.358 מ"בעאל עין   .1

2.  
מ תאגיד המים והביוב של "חברת הגיחון בע

 3.005 ירושלים

 3.278 מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע  .3

 2.671 מ"התנור מים וביוב בע  .4

 2.449 מ"יובלים אשדוד בע  .5

 2.824 מ"יובלים בשומרון בע  .6

 2.410 ימים  .7

 3.232 מ"כפרי גליל תחתון בע  .8

 2.562 מ"בע 2010מי אביבים   .9

 2.585 מ"מי אונו בע  .10

 2.697 מ"מי אשקלון בע  .11

 3.140 מ"מי שמש בע  .12

 2.957 מ"מי ברק בע  .13

 2.176 מ"מי בת ים בע  .14

 2.511 מ"מי גבעתיים בע  .15

 3.054 מ"מי גליל בע  .16

 3.276 מ"מעיינות הדרום בע  .17

 2.533 מ"מי הוד השרון בע  .18

 2.458 מ"מי הרצליה בע  .19

 3.361 מ"נווה מדבר בע  .20

 2.460 מ"חדרה בעמי   .21

 2.384 מ"מי יבנה בע  .22

 3.021 מ"מי כרמל בע  .23

 3.025 מ"מי לוד בע  .24
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 2.937 מ"מי מודיעין בע  .25

26.  
מי נע חברת המים והביוב של עיריית נצרת עילית 

 2.938 מ"בע

 2.634 מ"בע) 2003(מי נתניה   .27

 3.395 מ"מי עירון בע  .28

 3.485 מ"מי עכו בע  .29

 2.527 מ"מי ציונה בע  .30

 3.077 מ"קריית גת בע מי  .31

 3.418 מ"מי רהט בע  .32

 2.695 מ"מי רעננה בע  .33

 3.648 מ"מי רקת טבריה בע  .34

 2.670 מ"מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר שבע בע  .35

 2.482 מ"מי שקמה תאגיד המים והביוב בע  .36

 2.739 מ"מיתב מים תיעול וביוב בע  .37

 2.889 מ"מניב ראשון בע  .38

 2.646 מ"בע מעיינות קריית אתא  .39

 3.208 מ"מעינות המשולש בע  .40

 2.742 מ"מעיינות העמקים בע  .41

 2.649 מ"מעיינות השרון בע  .42

 3.378 מ"מעיינות זיו בע  .43

 3.230 מ"סובב שפרעם בע  .44

 2.547 מ"עין אפק בע  .45

 2.692 מ"עין כרמים בע  .46

 2.339 מ"עין נטפים מפעלי מים וביוב אילת בע  .47

 3.487 מ"למים וביוב בע פלג הגליל החברה האזורית  .48

 2.382 מ"פלגי מוצקין בע  .49

 2.421 מ"פלגי השרון בע  .50

 2.581 מ"שרונים בע  .51

 3.193 מ"ר תאגיד מים רמלה בע"תמ  .52
  


