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תעריפים לצרכני מים וביוב  -ספר תעריפי המים והביוב 

 20176.1. -)מקורות, ספקים מקומיים ותאגידים( 
 

 

 היטלי ההפקה, לציבור הצרכנים וספקי המים, טבלאות התעריפים למים ולביוב ,מוצגות בזאת

   ודמי המים:

 

 

 : לתשומת הלב, יודגש כי

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

מספק המים בהודעת החיוב. בטבלאות התעריפים מוצגים הן התעריפים המתפרסמים 

ף ברשומות והן תעריפים תוצאתיים. בכל מקרה, על ספק המים החובה לוודא את התערי

  המלא לחיוב, בטרם חיוב הצרכן.

 .חישוב המע"מ הינו לפי שיעורו במועד פרסום זה 

  התעריפים כפופים לשינויים בהתאם למנגנוני העדכון השונים הקבועים בכללים ובמועדים

 הקבועים שם, לפי העניין.

  2016חישוב היטלי ההפקה לחקלאות הינו בהתאם למצב ההידרולוגי לשנת . 

  10ומפורטים בפרק  1.1.2017-30.4.2017ההפקה הינם לתקופה פרוט היטלי 

  11מפורט בפרק  1.5.2017הסבר לחישוב דמי המים החל מיום 

  מובהר בזה, כי בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או חוסר בין האמור בספר תעריפים זה

האמור "חוק המים"(,  -)להלן: 1959 -יה לחוק המים, התשי"ט ילבין האמור בתוספת השנ

 בחוק המים גובר.

 חקלאים כי ההפחתות בתעריפי המים לצרכני מים שפירים נקבע הכלליםתיקון  במסגרת ,

עליית התעריפים למפיקי מים )דמי ש בעוד, 1.6.2017החל מיום  יכנסו לתוקףוספקים 

 .1.7.2017תחול מיום שפד"ן, קולחים ובתי חולים , המים(

 

 

 . 01.01.2017את טבלאות התעריפים שפורסמו ביום * לתשומת הלב, הטבלאות מחליפות 
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 פרקים

 תעריפי מים וביוב לצרכני תאגידי מים וביוב .1

רשויות מקומיות שחייבים שהם תעריפי מים המסופקים מאת ספקים מקומיים  .2

 בתאגוד וטרם התאגדו

 

 שאינם חייבים בתאגוד תעריפי מים המסופקים מאת ספקים מקומיים .3

 תעריפי מים המסופקים מאת מקורות .4

 תעריפי מקורות לתאגידים .5

 לחיוב צרכני תאגיד תעריפי ביוב .6

יבות בתאגוד, לרשויות מקומיות שטרם התאגדו וחימקורות רכישה מים מ תעריפי .7

 ותעריפי חיוב לביוב לצרכני הרשויות המקומיות

 

 לשירותים מיוחדיםתעריפי מים וביוב לצרכני תאגידי מים וביוב: תעריפים  .8

 חישוב תעריפי נזילה .9

 היטלי הפקה .10

 (27דמי מים )תיקון  .11

 חישוב תעריף ביוב בפטור חלקי .12

 היטל ביוב - תעריפי מועצות אזוריות .13

 אגרת ביוב - תעריפי מועצות אזוריות .14

 תעריפי חיוב איגודי ערים לביוב לתאגידים ורשויות .15

 למטר בנוי לפני מע"מ(₪  -דמי הקמה לתשתיות מים וביוב בתאגידים )ב .16

 סל מדדים .17

 

 

 

 

 

 



 
 חטיבת כלכלה

 

  saritp@water.gov.il 3 03-6369729טל' 61203 יפו-אביב תל 20365ת"ד  14המסגר  הרשות הממשלתית למים ולביוב

. 

 201707.31. -3גרסה מספר 

 תיקונים בספר התעריפים:

)מקורות( נפלה טעות בתעריף חקלאות לחריגה, בתעריף  4( בטבלה מספר 1

 כולל מע"מ.

לחריגה מר ועיון )מקורות( נפלה טעות בתעריפי שפד"ן, ז 4( בטבלה מספר 2

 לחריגה בכמות שמעבר למוכרת. , ובתעריף ספק רב רשותי30%בכמות של עד 

 .2א3.1.1-ו 1א3.1.1)מקורות( נוספה הערה לגבי סעיפים  4( בטבלה מספר 3

 הבהרה.-תעריפי נזילה-9( פרק 4

 דמי מים הבהרה-11( פרק 5

 

 201707.03. -2גרסה מספר 

 תיקונים בספר התעריפים:

( 140%תעריף חריגה לחקלאות, נפלה טעות בשיעור החריגה ) : 1-4( טבלאות 1

 זמר וכיו"ב( -תוקנו התעריפים האמורים והתעריפים הקשורים בהם )חריגה, עיון

: תוקן המספר 1( תעריף לגינון ציבורי לתאגיד המים והביוב בטבלה מספר 2

 כפי שרשום בכללים.

 אות המספריות.( תוקנו הדוגמ9( חישוב תעריף נזילה ) טבלה מספר 3

תוקנו       -צרכני רשויות מקומיות שטרם התאגדו וחיבות בתאגוד-2( טבלה מספר 4

 תעריפי צרכן גדול בהתאם לכללים.

 תיקון תעריף לצרכן גדול לעוסק מורשה– 3( טבלה 5
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 תעריפי מים וביוב לצרכני תאגידי מים וביוב .1

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

 

לקוב( )₪ תעריף  סוג התעריף

 ללא מע"מ

לקוב( )₪ תעריף 

 כולל מע"מ

 הערות

    מים שפירים לחקלאות:

 כמות א

2.265 2.650 

כולל תעריף חלוקה ותעריף 

 "שיקום"

 

 

  3.576 3.057 30%כמות נחרגת עד 

  6.633 5.670 30%כמות נחרגת העולה על 

    

    מים אחרים לחקלאות:

התעריפים לפי כללי מקורות 

מים  - 1המפורטים בטבלה מס' 

לחקלאות שהרכבם מונע שימוש במי 

שתייה, מים מליחים, מי קולחים או 

)רכיבי  0.330מי שפד"ן ובתוספת של 

 (חלוקה ואחזקה

סכום של התוספת הינה  .1  

תעריף חלוקה, תעריף 

"שיקום" ורכיב בגובה 

 .שיעור המע"מ

תאגיד אשר מספק מי  .2

קולחין מייצור עצמי אינו 

רשאי לגבות  את רכיבי 

  החלוקה והשיקום.

 (. לקוב ₪ 0.330) 

    

מים שפירים לבית או לכל צריכה 

 אחרת )כולל ביוב(:
   

 לכל כמות מוכרת
5.595 6.546 

מוכרת ליחידת הזכאות לכמות 

 קוב לחודש 7דיור לא תפחת מ 

לרבות צריכה אחרת:  ,כל כמות נוספת

לרבות מסחר, מלאכה, בתי חולים 

ומקוואות, שירותים, מוסדות, 

 משרדים, תעשיה, עסקים(

בעד כל  – לכל צריכה אחרת 12.327 10.536

בשנה  קוב 15,000כמות שעד 

 שסופקה דרך מד מים בודד

לרבות צריכה אחרת: כל כמות נוספת, 

לרבות מסחר, מלאכה, בתי חולים 

ומקוואות, שירותים, מוסדות, 

 משרדים, תעשיה, עסקים(

מעל  בעד כל כמות לצרכן גדול 11.274 9.636

ועד  בשנה בוק 15,000

במד מים בשנה קוב  250,000

 בודד

כל כמות נוספת, לרבות צריכה אחרת: 

לרבות מסחר, מלאכה, בתי חולים 

ומקוואות, שירותים, מוסדות, 

 משרדים, תעשיה, עסקים(

מעל  בעד  כל כמות לצרכן גדול 10.982 9.386

במד מים  בשנה בוק 250,000

 בודד

תעריף אחיד למוסדות ציבור של 

 רשויות מקומיות
8.533 9.984  

    



 
 חטיבת כלכלה

 

  saritp@water.gov.il 5 03-6369729טל' 61203 יפו-אביב תל 20365ת"ד  14המסגר  הרשות הממשלתית למים ולביוב

לקוב( )₪ תעריף  סוג התעריף

 ללא מע"מ

לקוב( )₪ תעריף 

 כולל מע"מ

 הערות

    גינון ציבורי:

מים שהוקצו ונצרכו כדין  6.867 5.869 כמות בהקצאה

 גינון ציבורילהשקיית 

 

    

    מים אחרים לכל צריכה אחרת:

על התעריפים  10%תוספת של 

הנקובים בכללי מקורות המפורטים 

מים לכל צריכה  - 1בטבלה מס' 

אחרת שהרכבם מונע שימוש במי 

שתייה, מים מליחים, מי קולחים או 

 מי שפד"ן

   

הולכת מים ע"י תאגיד לחברת 

 מקורות או לספק מקומי אחר
0.285 0.333  

 
  לחוק יהיה  40בהעדר הוראה על  מתן שירותי תשתית, אישור מנהל הרשות או אסדרה לפי סעיף

 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

 תעריף ההולכהבתוספת 

 

 

 חזור
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שהם רשויות תעריפי מים המסופקים מאת ספקים מקומיים  .2

 מקומיות שחייבים בתאגוד וטרם התאגדו

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

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

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

 

 הערות לקוב()₪ תעריף  סוג התעריף

   מים שפירים לחקלאות:

 כמות א

2.265 

 כולל תעריף חלוקה ותעריף "שיקום". .1

התעריפים הנקובים הינם בהפחתת  .2

 רכיב בגובה שיעור המע"מ

  3.057 30%עד  כמות נחרגת

  5.670 30%כמות נחרגת העולה על 

   

   מים אחרים לחקלאות:

התעריפים לפי כללי מקורות המפורטים 

מים לחקלאות שהרכבם מונע  - 1בטבלה מס' 

שימוש במי שתייה, מים מליחים, מי קולחים 

)רכיבי  0.330או מי שפד"ן ובתוספת של 

 חלוקה ואחזקה(

תעריף התוספת הינה סכום של  .1 

חלוקה, תעריף "שיקום" ורכיב בגובה 

 .שיעור המע"מ

תאגיד אשר מספק מי קולחין מייצור  .2

עצמי אינו רשאי לגבות  את רכיבי 

 (.לקוב₪  0.330)  החלוקה והשיקום.

   

מים שפירים לבית או לכל צריכה אחרת 

 )כולל ביוב(:
  

לא הזכאות לכמות מוכרת ליחידת דיור  6.546 לכל כמות מוכרת

התעריף כולל -קוב לחודש 7תפחת מ 

 מע"מ

לרבות צריכה אחרת: לרבות  ,כל כמות נוספת

מסחר, מלאכה, בתי חולים ומקוואות, 

 שירותים, מוסדות, משרדים, תעשיה, עסקים(

בעד כל כמות שעד  - לכל צריכה אחרת 12.327

בשנה שסופקה דרך מד מים  קוב 15,000

 .התעריף כולל מע"מבודד

לצרכן  -לכל צריכה אחרת  ולכל כמות נוספת 

 גדול
 15,000מעל  בעד כל כמות לצרכן גדול 11.274

במד בשנה קוב  250,000ועד  בשנה בוק

 . התעריף כולל מע"מ.מים בודד

 -לכל צריכה אחרת  ולכל כמות נוספת 

 לצרכן גדול
  250,000מעל בעד כל כמות  לצרכן גדול  10.982

התעריף כולל . בודדבמד מים  ,בשנהב וק

 .מע"מ

לרבות צריכה אחרת: לרבות  ,כל כמות נוספת

מסחר, מלאכה, בתי חולים ומקוואות, 

שירותים, מוסדות, משרדים, תעשיה, 

 לצרכן עוסק  מורשה -עסקים(

10.536  

  -לכל צריכה אחרת  ולכל כמות נוספת 

 , עוסק מורשהלצרכן גדול
 15,000מעל בעד כל כמות  לצרכן גדול  9.636

במד קוב בשנה,  250,000ועד בשנה ב וק

 .מים בודד
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 הערות לקוב()₪ תעריף  סוג התעריף

  -לכל צריכה אחרת  ולכל כמות נוספת 

 , עוסק מורשהלצרכן גדול
 250,000מעל  בעד כל כמות  לצרכן גדול 9.386

 .במד מים בודד ,בשנהב וק

בתי חולים, בתי מרחץ ומקוואות לפי חוק 

 )ב((112המים)סע' 
לכמות שאושרה בהתאם  -בתי חולים 3.112

 .התעריף כולל מע"מ לרכישה בתעריף זה.

 

 

 חזור
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שאינם חייבים  תעריפי מים המסופקים מאת ספקים מקומיים .3

 בתאגוד

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

 .התעריפים הינם עבור אספקת מים בלבד ללא שירותי ביוב

 

 הערות לקוב()₪ תעריף  התעריף סוג

   מים שפירים לחקלאות:

 כמות א

2.265 

  -התעריפים חלים על ספקים מקומיים  .1

 שבתחום מועצה מקומית או עירייה.

 כולל תעריף חלוקה ותעריף "שיקום". .2

התעריפים הנקובים הינם בהפחתת  .3

 רכיב בגובה שיעור המע"מ

  3.057 30%כמות נחרגת עד 

  5.670 30%העולה על כמות נחרגת 

   

   מים אחרים לחקלאות:

התעריפים לפי כללי מקורות המפורטים 

מים לחקלאות שהרכבם מונע  - 1בטבלה מס' 

שימוש במי שתייה, מים מליחים, מי קולחים 

)רכיבי  0.330או מי שפד"ן ובתוספת של 

 .חלוקה ואחזקה(

)בנטרול  0.282-*לספק שאינו עוסק מורשה

 המע"מ(רכיב 

התוספת הינה סכום של תעריף  .1 

 /ובתוספת ותעריף "שיקום" חלוקה

, רכיב בגובה שיעור המע"מ בהפחתת

 לפי העניין.

ספק עוסק מורשה אשר מספק מי  .2

קולחין מייצור עצמי אינו רשאי לגבות 

 0.330את רכיבי החלוקה והשיקום ) 

 לקוב(.₪ 

ספק אשר מספק מי קולחין מייצור  .3

מורש, אינו רשאי  עצמי  ואינו עוסק

לגבות את רכיבי החלוקה והשיקום. 

 לקוב (.₪  0.282)

   

   מים שפירים לבית או לכל צריכה אחרת:

הזכאות לכמות מוכרת ליחידת דיור לא  3.397 לכל כמות מוכרת

 לחודש. קוב 7תפחת מ 

 ,בשנה קוב 15,000בעד כל כמות שעד  8.991 לכל כמות נוספת ולכל צריכה אחרת

שסופקה דרך מד מים בודד )לרבות גינון, 

מסחר, מלאכה, שירותים, מוסדות, 

משרדים, עסקים ולמעט צרכן עוסק 

 מורשה(

לצרכן  -לכל צריכה אחרת  ולכל כמות נוספת 

 גדול

 15,000מעל  בעד כל כמות לצרכן גדול 8.289

במד בשנה קוב  250,000ועד  בשנה בוק

 מים בודד

לצרכן  -לכל צריכה אחרת  ולכל כמות נוספת 

 גדול
 250,000מעל בעד כל כמות  לצרכן גדול  7.996

 במד מים בודד בשנה בוק
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 הערות לקוב()₪ תעריף  התעריף סוג

 ,בשנה קוב 15,000בעד כל כמות שעד  7.685 לכל צריכה אחרת לצרכן עוסק מורשה

 שסופקה דרך מד מים בודד

 

צרכן -לכל צריכה אחרת לצרכן עוסק מורשה 

 גדול

 15,000מעל  בעד כל כמות לצרכן גדול 7.085

 במד מים בודד בשנה בוק

 צרכן–לכל צריכה אחרת לצרכן עוסק מורשה 

 גדול

 250,000מעל  בעד כל כמות לצרכן גדול 6.835

 במד מים בודד בשנה בוק

בתי חולים, בתי מרחץ ומקוואות לפי חוק 

 )ב(( שאינם עוסקים מורשים112המים)סע' 

לכמות שאושרה בהתאם  - בבתי חולים 3.112

 לרכישה בתעריף זה.

  6.867 גינון ציבורי

   

   מים אחרים לכל צריכה אחרת:

על התעריפים הנקובים  10%תוספת של 

 - 1בכללי מקורות המפורטים בטבלה מס' 

מים לכל צריכה אחרת שהרכבם מונע שימוש 

במי שתייה, מים מליחים, מי קולחים או מי 

 שפד"ן

  

ספק מקומי לחברת מקורות הולכת מים ע"י 

 או לספק מקומי אחר
לספק  (0.285 0.333

 שאינו עוסק מורשה(

בהעדר הוראה על מתן שירותי 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 

מקורות, לפי הכמויות, סוג הקבוע בכללי 

 המים והעניין בתוספת תעריף ההולכה.

אחזקת מערכות מים או ביוב לגבי מים לכל 

 מטרה למעט חקלאות
  

רכיב זה כלול בתעריף המים ואין לחייב  0.832 ספק מקומי רשותי

 בנוסף

רכיב זה כלול בתעריף המים ואין לחייב  0.431 ספק מקומי אחר

 בנוסף

   

רכיב זה כלול בתעריף המים ואין לחייב   חלוקה ואחזקה:רכיבי 

 בנוסף

 0.242 תעריף חלוקת מים לחקלאות

לספק שאינו עוסק 

 (0.207) מורשה 

התעריפים הנקובים הינם 

רכיב בגובה שיעור  הפחתת/בתוספת

 המע"מ

אחזקת מערכות מים או ביוב לגבי מים 

 לחקלאות
0.091 

(0.078) 

 הפחתה/בתוספתהתעריפים הנקובים הינם 

 רכיב בגובה שיעור המע"מ

 

 

 חזור

  



 
 חטיבת כלכלה

 

  saritp@water.gov.il 10 03-6369729טל' 61203 יפו-אביב תל 20365ת"ד  14המסגר  הרשות הממשלתית למים ולביוב

 תעריפי מים המסופקים מאת מקורות .4

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

 

מספר סעיף 

 בכללים

לקוב( )₪ תעריף  סוג התעריף

 ללא מע"מ

לקוב( )₪ תעריף 

 כולל מע"מ

 הערות

    חקלאות 1

    מים שפירים לחקלאות: 1.1.7

  2.317 1.980 מים שפירים לחקלאות 

  3.243 2.772 30%כמות נחרגת עד  1.1.9

  6.300 5.385 30%כמות נחרגת העולה על  

     

    שפד"ן לחקלאות: 1.2

  1.292 1.104 כמות בהקצאה 

  3.243 2.772 30%כמות נחרגת עד  

  6.300 5.385 30%כמות נחרגת העולה על  

     

קולחים להשקיה בלתי מוגבלת  1.3.1

 לחקלאות:
   

  1.375 1.175 כמות בהקצאה 1.3.1

  1.719 1.469 8%כמות נחרגת עד  

  2.063 1.763 8%כמות נחרגת העולה על  

     

מי קולחים באיכות נמוכה מהשקיה  1.3.2

 בלתי מוגבלת:
   

  1.183 1.011 כמות בהקצאה 1.3.2

  1.479 1.264 8%כמות נחרגת עד  

  1.775 1.517 8%כמות נחרגת העולה על  

     

תעריפים מיוחדים לכמות  1.5

 בהקצאה:
   

  2.083 1.780 זמר 

  2.548 2.178 30%כמות נחרגת עד  

  6.300 5.385 30%כמות נחרגת העולה על  

  1.925 1.645 עיון 

  2.548 2.178 30%נחרגת עד  כמות 

  6.300 5.385 30%כמות נחרגת העולה על  

  1.755 1.500 מחולה 
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מספר סעיף 

 בכללים

לקוב( )₪ תעריף  סוג התעריף

 ללא מע"מ

לקוב( )₪ תעריף 

 כולל מע"מ

 הערות

  3.243 2.772 30%כמות נחרגת עד  

  6.300 5.385 30%כמות נחרגת העולה על  

     

    מים מליחים לחקלאות: 1.6

 מים מליחים 1.6.1

1.488 1.741 

 8%חריגה עד  

מהכמות המוקצית 

  -נחרגת(  )כמות

מהתעריף לכל  125%

דרגת מליחות. חריגה 

מהכמות  8%מעל 

המוקצית )כמות 

 150% -נחרגת( 

מהתעריף לכל דרגת 

 מליחות.

 1.9מים שמוליכותם החשמלית בין  1.6.2

 1.567 1.339 )דציסימנס( 2.65 -ל
 

מים שמוליכותם החשמלית בין  

)דציסימנס( 3.4 -ל  2.65  1.250 1.463 
 

 3.4שמוליכותם החשמלית בין מים  

 1.323 1.131 )דציסימנס( 4.1 -ל
 

 4.1מים שמוליכותם החשמלית בין  

 1.219 1.042 )דציסימנס( 4.8-ל
 

 4.8מים שמוליכותם החשמלית בין  

 1.149 0.982 )דציסימנס( 5.2-ל
 

מים שמוליכותם החשמלית מעל  

 1.045 0.893 )דציסימנס( 5.2
 

הסולפטים, הברזל מים שתכולת  1.6.3

המומס, מימן הגופרית והמוליכות 

 1.306 1.116 :1.6.3החשמלית, בהתאם לסעיף 

 

  

 

   

מים שפירים לבית או לכל צריכה  3

 :אחרת
   

ספק חד רשותי )שאינו תאגיד מים  3.1.1

 וביוב לפי חוק תאגידי מים וביוב

 (ושאינו חלה עליו חובת תיאגוד

ספק -ספק חד רשותי  

חברה ולמעט למעט 

ספק ברשות מקומית 

המספק מים בתוך 

תחום ישוב אחד או 

 לספק אחר

  0.791 0.676 כמות מוכרת 3.1.1.1

  6.300 5.385 כל כמות נוספת 3.1.1.2

 גנים להשקיית בעד הכמות 3.1.1.3

 זכאית מקומית ברשות ציבוריים
4.155 4.861  
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מספר סעיף 

 בכללים

לקוב( )₪ תעריף  סוג התעריף

 ללא מע"מ

לקוב( )₪ תעריף 

 כולל מע"מ

 הערות

3.1.1. א'  ספק רב רשותי )שאינו תאגיד מים  

 וביוב לפי חוק תאגידי מים וביוב

 (ושאינו חלה עליו חובת תיאגוד

ספק  -ספק רב רשותי  

למעט חברה ולמעט 

ספק ברשויות 

מקומיות המספק מים 

בתוך תחום של יותר 

 מרשות אחת

  0.686 0.586 כמות מוכרת א.3.1.1.1

  6.243 5.336 כל כמות נוספת א.3.1.1.2

 גנים להשקיית הכמות בעד א.3.1.1.3 

 4.819 4.119 זכאית מקומית לרשות ציבוריים
 

ספק חד רשותי מפיק מים )שאינו  

תאגיד מים וביוב לפי חוק תאגידי 

מים וביוב ושאינו חלה עליו חובת 

   תיאגוד(

-ו 1א3.1.1סעיפים 

ייכנסו  2א3.1.1

 1-לתוקף החל מה

 2018בינואר 

1א3.1.1   0.717 0.613 כמות מוכרת 

  6.304 5.388 נוספתכל כמות  

 גנים להשקיית הכמות בעד 

 4.830 4.128 זכאית מקומית לרשות ציבוריים
 

ספק רב רשותי מפיק מים )שאינו  

תאגיד מים וביוב לפי חוק תאגידי 

מים וביוב ושאינו חלה עליו חובת 

   תיאגוד(

-ו 1א3.1.1סעיפים 

ייכנסו  2א3.1.1

 1-לתוקף החל מה

 2018בינואר 

2א3.1.1   0.612 0.523 כמות מוכרת 

  6.200 5.299 כל כמות נוספת 

 גנים להשקיית הכמות בעד 

 5.762 4.925 זכאית מקומית לרשות ציבוריים
 

ספק  אחר ברשות מקומית )מי  ב.3.1.1

שאינו ספק חד רשותי וספק רב 

 רשותי(.

ספק, שלא הקים   

חברה שחלות עליו 

א 6הוראות סעיף 

לחוק תאגידי מים 

וביוב, הפועל בתחום 

רשות מקומית שאינה 

מועצה אזורית, ולמעט 

ספק שהוא מועצה 

 מקומית תעשייתית.

  1.604 1.371 כמות מוכרת ב.3.1.1.1

  7.286 6.227 כל כמות נוספת ב.3.1.1.2

 גנים להשקיית הכמות בעד ב.3.1.1.3

 זכאית מקומית ברשות ציבוריים
4.945 5.786  

     

מקומיות החייבות בתאגוד לרשויות  

 מצ"ב טבלה  – וטרם התאגדו

 6מספר
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מספר סעיף 

 בכללים

לקוב( )₪ תעריף  סוג התעריף

 ללא מע"מ

לקוב( )₪ תעריף 

 כולל מע"מ

 הערות

תעריף נמוך לכמות   L כמות מוכרת 

המוכרת הנקובה 

 ברישיון

תעריף לכל כמות   H כל כמות נוספת 

שמעבר לכמות 

המוכרת הנקובה 

 ברישיון

 מצ"ב טבלה –לתאגיד מים וביוב  3.1.2

 7מספר 
   

נמוך לכמות תעריף   L כמות מוכרת 3.1.2.1

המוכרת הנקובה 

 ברישיון

תעריף לכל כמות   H כל כמות נוספת 3.1.2.2

שמעבר לכמות 

המוכרת הנקובה 

 ברישיון

תעריף לגינון ציבורי   G גינון ציבורי 3.1.2.3

בהתאם לכמות 

 הנקובה ברישיון

לצרכן שאינו ספק )שאינו תאגיד  3.1.3

מים וביוב או ספק לפי כללי 

 מקורות(

   

 א3.1.3.2

 

בעד כל כמות –לצרכן שאינו ספק 

בשנה שסופקה  קוב 15,000שעד 

 דרך מד מים בודד

7.685 8.991  

 

 

  3.397 2.903 בעד כמות מוכרת

 ב3.1.3.2

 

בעד כל  לצרכן גדול 8.289 7.085 בשנה בוק 15,000לצרכן גדול מעל 

 15,000מעל  כמות

ועד  בשנה בוק

בשנה קוב  250,000

 במד מים בודד

 בוק 250,000לצרכן גדול מעל  

 בשנה
בעד כל  לצרכן גדול 7.997 6.835

 250,000מעל  כמות

במד מים בשנה ב וק

 בודד

בהתאם לכמות  3.111 2.660 בתי חולים מרחץ ומקוואות 3.1.3.3

שאושרה לרכישה 

 בתעריף זה.

     

    מים נחותים ומים מליחים 3.2

מים שהרכבם מונע שימוש כמי  

 שתייה
 8%חריגה עד   3.956 3.381

מהכמות המוקצית 

  -)כמות נחרגת( 

מהתעריף לכל  125%
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מספר סעיף 

 בכללים

לקוב( )₪ תעריף  סוג התעריף

 ללא מע"מ

לקוב( )₪ תעריף 

 כולל מע"מ

 הערות

דרגת איכות או 

מליחות. חריגה מעל 

מהכמות המוקצית  8%

 –)כמות נחרגת( 

מהתעריף לכל  150%

דרגת איכות או 

 מליחות.

)מיליגרם  400מים מליחים מעל  

שהרכבם מונע שימוש  כלור לליטר(

 בהם כמי שתיה

2.229 2.608  

)מיליגרם  400מים מליחים מעל  

לאספקה לתשומות  כלור לליטר(

 ייצור

3.843 4.496  

)מיליגרם  400מים מליחים מעל  

כלור לליטר( וסופקו חלף הכמות 

 המוכרת

 8%חריגה עד   0.810 0.692

מהכמות המוקצית 

  -)כמות נחרגת( 

מהתעריף לכל  125%

דרגת איכות או 

מליחות. חריגה מעל 

מהכמות המוקצית  8%

 –)כמות נחרגת( 

מהתעריף לכל  150%

דרגת איכות או 

 מליחות.

  3.956 3.381 מי קולחין שאושרו לצריכה 

  5.395 4.611 מי שפד"ן שאושרו לצריכה 

     

תעריפי מים לאספקה לרשות  

 הטבע והגנים
 2016 לאוגוסטעדכני   

)מתעדכנים אחת 

 לשנה(

  0.456 0.390 נחל כזיב 

  0.105 0.090 עין אפק 

  0.126 0.108 שמורת החולה )עינן( 

  0.014 0.012 שמורת החולה)מתעלה( 

  0.039 0.033 מי כבול(-)תעלה שמורת החולה 

  0.866 0.740 נחל בצת 

  0.075 0.064 מקורות הירקון 

  0.154 0.132 מג'רסה 

  0.784 0.670 מעין סלוקיה 

  0.004 0.003 ירדן דרומי 

  0.013 0.011 עין זהב 
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מספר סעיף 

 בכללים

לקוב( )₪ תעריף  סוג התעריף

 ללא מע"מ

לקוב( )₪ תעריף 

 כולל מע"מ

 הערות

  1.095 0.936 נחל קישון 

  5.836 4.988 נחל בוקק 

 

 

 חזור
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 מקורות לתאגידים 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

 )בש"ח למ"ק(

(H) 

תעריף לכמות 

שמעל הכמות 

 המוכרת

 )בש"ח למ"ק(

(G) 

תעריף לגינון 

 ציבורי

 למ"ק( )בש"ח

K 

מקדם התאמה 

 לקביעת

(H) 

 אל עין בע"מ  .1

0.300 1.622 

                      

2.933  0.973 

חברת הגיחון בע"מ תאגיד   .2

 המים והביוב של ירושלים
0.973 5.771 

                      

3.620  0.988 

הרי נצרת מפעלי מים   .3

 וביוב בע"מ
0.300 4.138 

                      

3.320  0.967 

 התנור מים וביוב בע"מ  .4

0.300 1.793 

                      

2.743  0.923 

 יובלים אשדוד בע"מ  .5

1.373 6.042 

                      

4.100  0.969 

 יובלים בשומרון בע"מ  .6

0.300 0.697 

                      

3.057  0.840 

 ימים  .7

0.304 4.811 

                      

3.932  0.953 

 כפרי גליל תחתון בע"מ  .8

0.300 0.300 

                      

2.848  0.948 

 בע"מ 2010מי אביבים   .9

0.300 4.378 

                      

4.173  0.987 

 מי אונו בע"מ  .10

0.300 4.381 

                      

3.649  0.980 

 מי אשקלון בע"מ  .11

0.839 5.536 

                      

4.271  0.971 

 מי שמש בע"מ  .12

0.915 5.164 

                      

3.631  0.911 

 מי ברק בע"מ  .13

0.300 3.607 

                      

3.660  0.917 

 מי בת ים בע"מ  .14

0.300 4.588 

                      

4.038  0.953 
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 שם החברה פרט

 

 

(L) 

תעריף לכמות 

שעד לגובה 

 הכמות מוכרת

 )בש"ח למ"ק(

(H) 

תעריף לכמות 

שמעל הכמות 

 המוכרת

 )בש"ח למ"ק(

(G) 

תעריף לגינון 

 ציבורי

 למ"ק( )בש"ח

K 

מקדם התאמה 

 לקביעת

(H) 

 מי גבעתיים בע"מ  .15

0.300 3.412 

                      

3.875  0.977 

 מי גליל בע"מ  .16

0.300 1.889 

                      

3.135  0.927 

 מי גני תקווה בע"מ  .17

0.300 2.779 

                      

3.636  0.947 

 מעיינות הדרום בע"מ  .18

0.300 2.857 

                      

3.375  0.964 

 מי הוד השרון בע"מ  .19

0.300 4.797 

                      

3.993  0.964 

 מי הרצליה בע"מ  .20

0.617 5.324 

                      

4.203  0.971 

 נווה מדבר בע"מ  .21

0.300 0.300 

                      

3.597  0.906 

 מי חדרה בע"מ  .22

0.987 5.654 

                      

4.016  0.966 

 מי יבנה בע"מ  .23

0.300 4.097 

                      

3.438  0.965 

 מי כרמל בע"מ  .24

0.300 2.527 

                      

3.049  0.903 

 מי לוד בע"מ  .25

0.300 4.518 

                      

3.835  0.959 

 מי מודיעין בע"מ  .26

0.903 5.475 

                      

3.500  0.950 

מי נע חברת המים והביוב   .27

של עיריית נצרת עילית 

 5.741 1.002 בע"מ

                      

3.734  0.978 

 ( בע"מ2003מי נתניה )  .28

0.665 5.442 

                      

4.000  0.984 

 מי עירון בע"מ  .29

0.300 0.738 

                      

3.472  0.939 

 מי עכו בע"מ  .30

0.300 2.053 

                      

3.185  0.928 
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 שם החברה פרט

 

 

(L) 

תעריף לכמות 

שעד לגובה 

 הכמות מוכרת

 )בש"ח למ"ק(

(H) 

תעריף לכמות 

שמעל הכמות 

 המוכרת

 )בש"ח למ"ק(

(G) 

תעריף לגינון 

 ציבורי

 למ"ק( )בש"ח

K 

מקדם התאמה 

 לקביעת

(H) 

 מי ציונה בע"מ  .31

0.300 4.931 

                      

3.816  0.966 

 בע"מ מעיינות החוף  .32

0.300 3.512 

                      

3.558  0.969 

 מי קריית גת בע"מ  .33

0.853 5.615 

                      

3.877  0.990 

 מי רהט בע"מ  .34

0.300 2.731 

                      

3.449  0.892 

 מי רמת גן בע"מ  .35

0.300 4.159 

                      

4.093  0.974 

 מי רעננה בע"מ  .36

0.307 5.099 

                      

3.672  0.986 

 מי רקת טבריה בע"מ  .37

0.300 0.300 

                      

2.158  0.943 

מי שבע תאגיד המים   .38

 והביוב לבאר שבע בע"מ
0.418 5.098 

                      

3.847  0.966 

מי שקמה תאגיד המים   .39

 והביוב בע"מ
0.300 4.430 

                      

4.045  0.982 

מיתב מים תיעול וביוב   .40

 בע"מ
0.300 4.788 

                      

4.030  0.954 

 מניב ראשון בע"מ  .41

0.342 5.024 

                      

3.367  0.965 

 מעיינות קריית אתא בע"מ  .42

0.300 3.323 

                      

3.779  0.984 

 מעינות המשולש בע"מ  .43

0.300 4.074 

                      

3.563  0.974 

 בע"מ מעיינות העמקים  .44

0.300 3.811 

                      

3.459  0.964 

 מעיינות השרון בע"מ  .45

0.300 4.767 

                      

3.617  0.955 

 מעיינות זיו בע"מ  .46

0.300 1.370 

                      

3.522  0.959 
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 שם החברה פרט

 

 

(L) 

תעריף לכמות 

שעד לגובה 

 הכמות מוכרת

 )בש"ח למ"ק(

(H) 

תעריף לכמות 

שמעל הכמות 

 המוכרת

 )בש"ח למ"ק(

(G) 

תעריף לגינון 

 ציבורי

 למ"ק( )בש"ח

K 

מקדם התאמה 

 לקביעת

(H) 

 סובב שפרעם בע"מ  .47

0.300 0.300 

                      

2.873  0.932 

 עין אפק בע"מ  .48

0.300 3.560 

                      

3.842  0.972 

 עין כרמים בע"מ  .49

0.300 4.011 

                      

3.582  0.957 

עין נטפים מפעלי מים   .50

 וביוב אילת בע"מ
0.300 4.952 

                      

4.043  0.983 

פלג הגליל החברה   .51

 האזורית למים וביוב בע"מ
0.300 0.300 

                      

2.616  0.917 

 פלגי מוצקין בע"מ  .52

0.300 3.909 

                      

4.136  0.880 

 פלגי השרון בע"מ  .53

0.300 2.601 

                      

2.640  0.983 

 שרונים בע"מ  .54

0.300 4.056 

                      

3.504  0.977 

תמ"ר תאגיד מים רמלה   .55

 בע"מ
0.300 4.706 

                      

3.311  0.970 

 מי רחובות בע"מ  .56

0.300 3.817 

                      

3.852  0.910 

 

 

 חזור
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 לחיוב צרכני תאגיד תעריפי ביוב .6

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

 לשירותי ביוב בלבד 2010 -)תיקון(, התש"ע 

 

 טור א' פרט

 שם החברה

 טור ג'

 )בשקלים חדשים למ"ק

 (לא כולל מע"מ

 4.037 אל עין בע"מ  .1

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

 3.175 נצרת מפעלי מים וביוב בע"מהרי   .3

 3.655 התנור מים וביוב בע"מ  .4

 2.495 יובלים אשדוד בע"מ  .5

 4.532 יובלים בשומרון בע"מ  .6

 3.505 ימים  .7

 4.685 כפרי גליל תחתון בע"מ  .8

 4.122 בע"מ 2010מי אביבים   .9

 3.610 מי אונו בע"מ  .10

 3.211 מי אשקלון בע"מ  .11

 2.545 מי שמש בע"מ  .12

 3.701 ברק בע"ממי   .13

 3.678 מי בת ים בע"מ  .14

 3.927 מי גבעתיים בע"מ  .15

 4.088 מי גליל בע"מ  .16

 3.939 מי גני תקווה בע"מ  .17

 3.975 מעיינות הדרום בע"מ  .18

 3.573 מי הוד השרון בע"מ  .19

 3.367 מי הרצליה בע"מ  .20

 5.377 נווה מדבר בע"מ  .21

 2.802 מי חדרה בע"מ  .22

 3.363 מי יבנה בע"מ  .23

 3.592 כרמל בע"ממי   .24

 3.575 מי לוד בע"מ  .25

 2.362 מי מודיעין בע"מ  .26

 2.499 מי נע חברת המים והביוב של עיריית נצרת עילית בע"מ  .27

 3.112 ( בע"מ2003מי נתניה )  .28

 5.090 מי עירון בע"מ  .29
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 טור א' פרט

 שם החברה

 טור ג'

 )בשקלים חדשים למ"ק

 (לא כולל מע"מ

 3.907 מי עכו בע"מ  .30

 3.323 מי ציונה בע"מ  .31

 3.771 מי קריית ביאליק בע"מ  .32

 2.828 בע"ממי קריית גת   .33

 3.867 מי רהט בע"מ  .34

 3.999 מי רמת גן בע"מ  .35

 3.142 מי רעננה בע"מ  .36

 4.502 מי רקת טבריה בע"מ  .37

 3.208 מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר שבע בע"מ  .38

 3.839 מי שקמה תאגיד המים והביוב בע"מ  .39

 3.577 מיתב מים תיעול וביוב בע"מ  .40

 2.798 מניב ראשון בע"מ  .41

 3.937 קריית אתא בע"ממעיינות   .42

 3.658 מעינות המשולש בע"מ  .43

 3.757 מעיינות העמקים בע"מ  .44

 3.178 מעיינות השרון בע"מ  .45

 4.763 מעיינות זיו בע"מ  .46

 4.401 סובב שפרעם בע"מ  .47

 4.029 עין אפק בע"מ  .48

 3.512 עין כרמים בע"מ  .49

 3.627 עין נטפים מפעלי מים וביוב אילת בע"מ  .50

 4.862 החברה האזורית למים וביוב בע"מפלג הגליל   .51

 3.937 פלגי מוצקין בע"מ  .52

 3.453 פלגי השרון בע"מ  .53

 3.556 שרונים בע"מ  .54

 2.998 תמ"ר תאגיד מים רמלה בע"מ  .55

 3.944 מי רחובות בע"מ  .56

 

 

  חזור
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לרשויות מקומיות שטרם התאגדו מקורות מים מ תרכיש תעריפי .7

וחייבות בתאגוד, ותעריפי חיוב לביוב לצרכני הרשויות 

 המקומיות 

 

 שם החברה פרט

 

 

תעריף לכמות 

שעד לגובה 

 הכמות מוכרת

לא  )בש"ח למ"ק

(כולל מע"מ  

תעריף לכמות שמעל 

 הכמות המוכרת

לא  )בש"ח למ"ק

(כולל מע"מ  

לביובתעריף   

למ"ק כולל  )בש"ח

 מע"מ(

 אור עקיבא  .1
0.819 5.686               3.608  

 אליכין  .2
1.614 6.481               2.584  

 באר יעקב  .3
1.397 6.457               2.615  

 בית שאן  .4
0.919 5.786               3.480  

 גבעת עדה -בנימינה   .5
0.819 5.686               3.608  

 גבעת שמואל  .6
0.300 4.732               4.557  

 גיסר אל זרקא  .7
0.819 5.686               3.608  

 דלית אל כרמל  .8
1.606 6.473               2.595  

 חריש  .9
1.801 6.667               2.344  

 כפר שמריהו  .10
0.605 5.471               3.885  

 כפר תבור  .11
0.818 5.684               3.610  

 להבים  .12
1.385 6.252               2.879  

 מיתר  .13
1.385 6.252               2.879  

 מעיליא  .14
1.606 6.473               2.595  

 נהריה  .15
0.984 5.851               3.396  

 נשר  .16
0.934 5.801               3.460  

 סביון  .17
0.669 5.535               3.802  

 עומר  .18
1.385 6.252               2.879  

 עוספיה  .19
1.606 6.473               2.595  

 פרדיס  .20
1.451 6.318               2.794  

 כרכור-פרדס חנה  .21
0.364 5.230               4.195  

 קלנסואה  .22
1.886 6.753               2.233  

 קרית יערים  .23
0.300 4.371               4.790  
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 שם החברה פרט

 

 

תעריף לכמות 

שעד לגובה 

 הכמות מוכרת

לא  )בש"ח למ"ק

(כולל מע"מ  

תעריף לכמות שמעל 

 הכמות המוכרת

לא  )בש"ח למ"ק

(כולל מע"מ  

לביובתעריף   

למ"ק כולל  )בש"ח

 מע"מ(

 ראש פינה  .24
0.846 5.713               3.574  

 שדרות  .25
0.679 5.545               3.789  

 שהם  .26
0.945 5.811               3.447  

 

 

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

 לשירותים מיוחדים

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

2009 

 

תעריף בש"ח  תעריף בש"ח סוג התעריף

 כולל מע"מ

 הערות

לתקנות  47בדיקת מד מים לפי תקנה

לרבות  1988-המים)מדי מים( התשמ"ח 

החלפה והובלה למד מים ובתנאי שממועד 

 שנים  7 -מהתקנתו חלפו פחות 

 

   

 כולל 3/4למד מים שקוטרו עד

 102.42 119.84 

 

 3/4למד מים שקוטרו מעל

       137.68  161.08 

 

 ניתוק מד מים לבקשת הצרכן

         69.35  81.14 

 

 חיבור מד מים לבקשת הצרכן

         69.35  81.14 

 

מד מים לרבות התקנתו, באתר שהוכן לכך, 

לראשונה, או מד מים נוסף, בנכס שחובר 

כמשמעותו בסימן ד פרק שני לכללי אמות 

 המידה, לרבות התקנתו באתר שהוכן לך.

   

  183.4  156.75       כולל 3/4למד מים שקוטרו עד

  392.74  335.68       כולל 1ועד  3/4למד מים שקוטרו מעל

 כולל 1.5ועד  1למד מים שקוטרו מעל

       424.00  496.08 

 

  986.11  842.83       כולל 2ועד  1.5למד מים שקוטרו מעל

  4924.49  4,208.96    כולל 3ועד  2למד מים שקוטרו מעל

  8002.29  6,839.56    כולל  4ועד 3למד מים שקוטרו מעל

  10464.52  8,944.03    כולל 6ועד  4למד מים שקוטרו מעל

  12311.19  10,522.39  6למד מים שקוטרו מעל

  466.61  398.81       3/4למד מים חמים שקוטרו עד 

  923.38  789.22       כולל 1ועד  3/4למד מים חמים שקוטרו מעל 

  1723.58  1,473.15    כולל 1.5ועד  1למד מים חמים שקוטרו מעל 

  2462.23  2,104.47    1.5למד מים חמים שקוטרו מעל 

  246.22  210.45       לכל מד מים בגין רכיב קריאה מרחוקתוספת 

  134.15  114.66      ניתוק מד מים בשל חוב צרכן וחיבורו מחדש 
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תעריף בש"ח  תעריף בש"ח סוג התעריף

 כולל מע"מ

 הערות

לאחר הסדרת החוב לפי הכללים שנקבעו לפי 

לחוק, והעדרם לפי הנחיות 146סעיף 

 הממונה

הוצאות שהיו כרוכות    הוצאות בגין הליכי גביה

לפי  בהפעלת הליכי גביה

 ט' לפקודת המיסים12סעיף 

אך לא יותר  )גביה(

מההוצאות שנקבעו לפי 

 ג' לאותה פקודה13

 כולל 3/4למד מים שקוטרו עד 

 
      137.68  161.08 

בדיקות נוספות כמשמעותן 

בפרק השני  ד', בסעיף

 לכללי אמות המידה.

 3/4למד מים שקוטרו מעל 

       373.21  436.65 

 

בחדרי צרכן, כמשמעותו ביקור מתואם 

 בסימן א' בפרק הרביעי לכללי אמות המידה

         16.58  19.4 

 

הפקה חוזרת של העתק חשבון תקופתי 

 ושליחתו לפי כללי אמות המידה

         12.44  14.55 

 

ביקור נוסף או ביקור מתואם לפינוי 

)ב( לכללי 95באמצעות ביובית לפי סעיף 

 297.26  254.07       אמות המידה

 

  535.99  458.11       בדיקת מתכות

  372.87  318.69       בדיקת מזהמים בקטריאליים

בדיקת מתכות,מזהמים בקטריאליים,עכירות 

 664.16  567.66       ועקבות חומרי חיטוי פעיל
 

ביצוע שינוי במערכת המים או הביוב 

במקום שבו אין  הקיימות לבקשת הצרכן

 מניעה הנדסית לביצוע הבקשה

   

" בלא 3\4העתקת חיבור או מד מים נוסף 

 3487.94  2,981.14    מטר 10עד -הגדלת קוטר
 

  325.54  278.24       תוספת לכל מטר

 10" עד 1\5העתקת חיבור או מד מים נוסף 

 4650.94  3,975.17    מטר
 

  348.79  298.11       תוספת לכל מטר

 10" ,עד  2חיבור או מד מים נוסףהעתקת 

 5231.91  4,471.72    מטר
 

  406.93  347.80       תוספת לכל מטר

 10" ,עד  3העתקת חיבור או מד מים נוסף

 6975.87  5,962.28    מטר
 

  465.06  397.49       תוספת לכל מטר

  8138.53  6,956.01    10" ,עד  4העתקת חיבור או מד מים נוסף 
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תעריף בש"ח  תעריף בש"ח סוג התעריף

 כולל מע"מ

 הערות

 מטר

  581.32  496.86       תוספת לכל מטר

 10" ,עד  6העתקת חיבור או מד מים נוסף 

 10463.82  8,943.44    מטר
 

  697.59  596.23       תוספת לכל מטר

העתקת חיבור ביוב או קביעת חיבור נוסף 

 10463.81  8,943.43    מטר 10עד  -כולל התקנה
 

  488.31  417.36       תוספת לכל מטר

  9301.17  7,949.72    בכל שינוי הכרוך בחציית כביש

  5231.91  4,471.72    התקנה או העתקה של ברז כיבוי

 

 

 חזור
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 חישוב תעריפי נזילה .9

 בא:היחוייב בהתאם לתחשיב ספקים מקומיים לתעריף נזילה 

 כולל מע"מ.₪ 6.300תעריף גבוה מקורות 

 

 יחוייב בהתאם לתחשיב הבא: תאגידי המיםתעריף נזילה 

תעריף גבוה מקורות )
𝐻

𝐾
 <<<   (0.078( + תעריף שיקום )0.207( + תעריף חלוקת מים )

 

 :לדוגמא

תעריף גבוה מקורות ) - הרי נצרת
4.138

0.967
( + תעריף שיקום 0.207+ תעריף חלוקת מים )4.279( = 

 לפני מע"מ.₪  4.564<<<   (0.078)

תעריף גבוה מקורות ) -  מי גבעתיים
3.412

0.977
( + תעריף 0.207+ תעריף חלוקת מים )3.492( = 

 לפני מע"מ.₪  3.777<<<   (0.078שיקום )

 

***יודגש כי בכל מצב בו תעריף הנזילה גבוה מתעריף האחיד הנמוך לצרכן,התעריף הנמוך הוא 

 התעריף לזיכוי.

 

 

 חזור
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 היטלי הפקה .10

 היטלי הפקה במערכת הארצית .10.1

 -01.01.2017ליום  לקוב()₪  למפיקים עירונייםלבית היטלי הפקה   .10.1.1

30.04.2017  

מס' 

 רישיון

היטל  בעל הרישיון

 שימור

 היטל

 בסיס

 

היטל 

 עידוד

 

היטל 

-מיהול

 שימור

היטל 

 -מיהול

 בסיסית

היטל 

 -מיהול

 עידוד

היטל 

 חריגה/

 חורף

 6.295    5.146 1.412 3.094 מי חדרה בע"מ 2177

 5.600 2.226  1.200 4.451  2.399 מי ציונה בע"מ 5243

( 2003מי נתניה ) 5316

 בע"מ
2.879 1.090 4.931 1.440 0.545 2.466 6.080 

 5.664 2.257 0.384 1.231 4.515 0.767 2.463 מניב ראשון בע"מ 6019

 5.743 2.297 0.369 1.271 4.594 0.738 2.542 רעננה בע"ממי  6463

 6.642      3.441 יובלים אשדוד בע"מ 6562

 4.801 1.826 0.089 0.800 3.652 0.179 1.600 מי ברק בע"מ 7695

 5.405     0.563 2.204 מי בת ים בע"מ 7739

 5.967     1.046 2.766 מי הרצליה בע"מ 7803

 5.231    4.082 0.255 2.030 בע"ממי אונו  7926

 5.256    4.107 0.302 2.055 מי רמת גן בע"מ 7970

 2010מי אביבים  8209

 בע"מ
2.075 0.257 4.127 1.038 0.129 2.064 5.276 

 5.204      2.003 מי יבנה 4567

 5.140    3.991 0.267 1.939 מעיינות המשולש 4457

 4.766 1.808 0.117 0.782 3.617 0.234 1.565 הבאר השלישית 6238

 4.651 0.588 0.016  1.176 0.032  מי עירון 2586

 5.498 2.175 0.327 1.149 4.349 2.297 0.654 מיתב 5742

 5.498 2.175 3.323 1.149 4.349 2.297 0.647 מעיינות השרון 3178

ליום  לקוב()₪ י שאינו תאגיד עירונ קלמפילבית היטלי הפקה  .10.1.2

01.01.2017-30.04.2017 

מס' 

 רישיון

היטל  בעל הרישיון

 שימור

 היטל

 בסיס

 

היטל 

 עידוד

 

היטל 

-מיהול

 שימור

היטל 

 -מיהול

 בסיסית

היטל 

 -מיהול

 עידוד

היטל 

 חריגה/

 חורף

עירוני ספק  מפיק  1

 שאינו תאגיד
2.799 1.070 4.851 1.400 0.535 2.426 6.000 
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מס' 

 רישיון

היטל  בעל הרישיון

 שימור

 היטל

 בסיס

 

היטל 

 עידוד

 

היטל 

-מיהול

 שימור

היטל 

 -מיהול

 בסיסית

היטל 

 -מיהול

 עידוד

היטל 

 חריגה/

 חורף

עירוני צרכן  מפיק  2

 שאינו תאגיד
5.099 3.311 7.151 2.550 1.656 3.576 8.300 

 

 לקוב()₪  עבור תאגידים עירוניים שאינם למפיקים לבית היטלי הפקה .10.1.3

 01.01.2017-30.04.2017ליום 

מס' 

 רישיון

היטל  בעל הרישיון

 שימור

מעבר )*

לכמות 

 הבסיסית(

 היטל

 בסיס

 

היטל 

 עידוד

 

היטל 

-מיהול

 שימור

היטל 

 -מיהול

 בסיסית

היטל 

 -מיהול

 עידוד

היטל 

 חריגה/

 חורף

*קיבוץ אייל לפלגי  4190

 השרון
0.890 0.016 2.665   1.333  

אגודת מבוע למי הוד  4027

 השרון
2.330 0.635 4.382 1.165 0.317 2.191 5.531 

 5.498 2.175 0.327 1.149 4.349 0.654 2.297 אגודת אלואם למיתב 4496

החקלאי אבן יהודה  3186

 למעיינות השרון
2.297 0.647 4.349 1.149 0.324 2.175 5.498 

באר אגש גדרה עבור  446

 ת.מ.ר רמלה
  4.240     

מכמורת עבור מי  

 חדרה
  5.146     

 

 

ליום ( קובל ₪) עירוניים שאינם למפיקים לבית היטלי הפקה .10.1.4

01.01.2017-30.04.2017 

קוד פריט 

 מחירון

 בחשבוניתתיאור  2017היטל ינואר 

 מפיק ספק – במערכת הארציתמים מהאקוויפר הפקה עצמית לסילוק  6.000 154

 מפיק ספק – הפקה בסיסית לבית ותעשיה למפיק שאינו עירוני במע' הארצית 1.070 178

למפיק שאינו עירוני במערכת  הולתעשייהפקה אחידה מעל הכמות הבסיסית לבית  3.076 179

 מפיק ספק – הארצית

 מפיק ספק – הפקה חורגת לבית ותעשייה למפיק שאינו עירוני במערכת הארצית 6.000 180

( למפיק שאינו 50%מים מטויבים בפטור חלקי ) הולתעשייהפקה בסיסית לבית  0.535 188

 מפיק ספק – עירוני המערכת הארצית

(  50%מים מטויבים בפטור חלקי ) הולתעשייהפקה מעל הכמות הבסיסית לבית  1.538 189

 מפיק ספק – למפיק שאינו עירוני במערכת הארצית

 מפיק צרכן – הפקה בסיסית לבית ותעשיה למפיק שאינו עירוני במע' הארצית 3.311 393
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קוד פריט 

 מחירון

 בחשבוניתתיאור  2017היטל ינואר 

 מפיק צרכן – במערכת הארציתמים מהאקוויפר הפקה עצמית לסילוק  8.300 394

למפיק שאינו עירוני במערכת  הולתעשייהפקה אחידה מעל הכמות הבסיסית לבית  5.376 395

 מפיק צרכן – הארצית

 מפיק צרכן – הפקה חורגת לבית ותעשייה למפיק שאינו עירוני במערכת הארצית 8.300 396

( למפיק שאינו 50%יה מים מטויבים בפטור חלקי )יהפקה בסיסית לבית ולתעש 1.656 397

 מפיק צרכן – המערכת הארציתעירוני 

(  50%יה מים מטויבים בפטור חלקי )יהפקה מעל הכמות הבסיסית לבית ולתעש 2.688 398

 מפיק צרכן – למפיק שאינו עירוני במערכת הארצית

 

  הפקת מים לשם סילוקם מהאקוויפר באתר בנייה וכו'ם ליטליה .10.1.5

 01.01.2017-30.04.2017ליום  לקוב()₪ 

 2017לינואר היטל  בעל הרישיון

 

 7.000 בגין סילוק מים מהאקוויפר

 5.000 בגין סילוק מים מהאקוויפר ואספקתם לשימוש ביתי

 (**) גין סילוק מים מהאקוויפר ואספקתם לשימוש חקלאיב

 

 )*(   על סילוק בידי תאגיד מים וביוב יחולו התעריפים לפי הוראות החוק

המים ומיקומו. ההפרש נובע משוני המקדם בהפקה נוספת בין  )**( היטל להפקה נוספת בהתאם למקור

 האזורים.

 

 01.01.217-30.04.2017ליום   לקוב()₪  היטלי הפקה לחקלאות  .10.1.6

קוד פריט 

 מחירון

 אוגוסט היטל

2016 

 תיאור בחשבונית

 הפקה ראשונה קידוח לחקלאות במערכת הארצית 0.0570 100

 במערכת הארצית הפקה נוספת קידוח לחקלאות 1.0830 101

 הפקה משלימה קידוח לחקלאות במערכת הארצית 1.5960 102

 הפקה ראשונה מים עיליים במעלה לחקלאות במערכת הארצית 0.0684 103

 הפקה נוספת מים עיליים במעלה לחקלאות במערכת הארצית 1.2996 104

 הפקה משלימה מים עיליים במעלה לחקלאות במערכת הארצית 1.9152 105

 הפקה ראשונה למים עיליים בביניים לחקלאות בארצית 0.0570 118

 הפקה נוספת למים עיליים בביניים לחקלאות בארצית 1.0830 119

 הפקה משלימה למים עיליים ביניים לחקלאות בארצית 1.5960 120

 (50%הפקה ראשונה לקידוח מטוייב לחקלאות בארצית ) 0.0285 155

 (50%לקידוח מטוייב לחקלאות בארצית ) נוספתהפקה  0.5415 156
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קוד פריט 

 מחירון

 אוגוסט היטל

2016 

 תיאור בחשבונית

 היטל בצורת לקידוח מטויב לחקלאות 0.1110 170

 

 

 חזור
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 היטלי הפקה באזור סובב כנרת .10.2

ליום ( קובל ₪) למפיקים שאינם עירוניים לבית היטלי הפקה .10.2.1

01.01.2017-30.04.2017 

קוד 

פריט 

 מחירון

תיאור אזור 

 הפקה

סטטוס תיאור 

 הידרולוגי

היטל ינואר 

2016 

 תיאור בחשבונית

יה למפיק שאינו עירוני יהפקה בסיסית לבית ולתעש 1.070 גרוע סובב כינרת 181

 מפיק ספק – בסובב כנרת

ה יהפקה מעל הכמות הבסיסית לבית ולתעשי 2.152 גרוע סובב כינרת 182

 מפיק ספק – למפיק שאינו עירוני בסובב כנרת

הפקה חורגת לבית ותעשייה למפיק שאינו עירוני  6.000 גרוע כינרתסובב  183

 מפיק ספק – בסובב כנרת

יה למפיק שאינו עירוני יהפקה בסיסית לבית ולתעש 3.311 גרוע סובב כינרת 403

 מפיק צרכן – בסובב כנרת

יה יהפקה מעל הכמות הבסיסית לבית ולתעש 4.452 גרוע סובב כינרת 404

 מפיק צרכן – עירוני בסובב כנרתלמפיק שאינו 

הפקה חורגת לבית ותעשייה למפיק שאינו עירוני  8.300 גרוע סובב כינרת 405

 מפיק צרכן – בסובב כנרת

הפקה מעל הכמות הבסיסית לבית ותעשיה  0.861 גרוע סובב כינרת 357

 ב כנרת)ממאגרים( למפיק שאינו עירוני בסוב

 

 

 01.01.2017-30.04.2017ליום  לקוב()₪  היטלי הפקה לחקלאות .10.2.2

 מצב הידרולוגי: גרוע

קוד פריט 

 מחירון

היטל פברואר 

2016 )**( 

 תיאור בחשבונית

 הפקה ראשונה קידוח לחקלאות בסובב כנרת במצב הידרולוגי "גרוע" 0.0229 106

 הפקה נוספת קידוח לחקלאות בסובב כנרת במצב הידרולוגי "גרוע" 0.0572 107

הפקה משלימה עד גובה ההקצאה קידוח לחקלאות בסובב כנרת במצב הידרולוגי  0.0915 108

 "גרוע"

הפקה ראשונה מים עיליים במעלה לחקלאות בסובב כנרת במצב הידרולוגי  0.4118 109

 "גרוע"

 הפקה נוספת מים עיליים במעלה לחקלאות בסובב כנרת במצב הידרולוגי "גרוע" 1.0296 110

משלימה עד גובה ההקצאה מים עיליים במעלה לחקלאות בסובב כנרת הפקה  1.6474 111

 במצב הידרולוגי "גרוע"

הפקה ראשונה מים עיליים בביניים לחקלאות בסובב כנרת במצב הידרולוגי  0.1830 121

 "גרוע"

 הפקה נוספת מים עיליים בביניים לחקלאות בסובב כנרת במצב הידרולוגי "גרוע" 0.4576 122

הפקה משלימה עד גובה ההקצאה מים עיליים בביניים לחקלאות בסובב כנרת  0.7322 123

 במצב הידרולוגי "גרוע"



 
 חטיבת כלכלה

 

  saritp@water.gov.il 33 03-6369729טל' 61203 יפו-אביב תל 20365ת"ד  14המסגר  הרשות הממשלתית למים ולביוב

קוד פריט 

 מחירון

היטל פברואר 

2016 )**( 

 תיאור בחשבונית

 הפקה ראשונה מים עיליים במורד לחקלאות בסובב כנרת במצב הידרולוגי "גרוע" - 133

 הפקה נוספת מים עיליים במורד לחקלאות בסובב כנרת במצב הידרולוגי "גרוע" - 331

הפקה משלימה מים עיליים במורד לחקלאות בסובב כנרת במצב הידרולוגי  - 332

 "גרוע"

 הפקה ראשונה למאגרים )ממים עיליים ביניים( 0.0732 354

 הפקה נוספת למאגרים )ממים עיליים ביניים( 0.1830 356

 הפקה משלימה למאגרים )ממים עיליים ביניים( 0.2929 359

 בתנאי הרישיון(הפקת כבול )עמד  0.0145 130

 הפקת כבול )לא עמד בתנאי הרישיון( 0.2961 131

 

 חזור
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 היטלי הפקה באזורים מנותקים .10.3

ליום ( מעודכן קובל ₪)  למפיקים שאינם עירוניים לבית היטלי הפקה .10.3.1

01.01.2017-30.04.2017 

קוד פריט 

 מחירון

היטל ינואר 

2016 

 תיאור בחשבונית

מפיק ספק – יה למפיק שאינו עירוני באזור מנותקיהפקה בסיסית לבית ולתעש 1.070 175  

 – ה למפיק שאינו עירוני באזור מנותקיהפקה מעל הכמות הבסיסית לבית ולתעשי 2.152 176

 מפיק ספק

מפיק ספק – יה למפיק שאינו עירוני  באזור מנותקיהפקה חורגת לבית ולתעש 6.000 177  

מפיק צרכן – יה למפיק שאינו עירוני באזור מנותקיהפקה בסיסית לבית ולתעש 3.311 400  

 – יה למפיק שאינו עירוני באזור מנותקיהפקה מעל הכמות הבסיסית לבית ולתעש 4.452 401

 מפיק צרכן

מפיק צרכן – יה למפיק שאינו עירוני  באזור מנותקיהפקה חורגת לבית ולתעש 8.300 402  

 

 

 לקוב()₪  הפקה לחקלאותהיטלי  .10.3.2

 מצב הידרולוגי: גרוע

קוד פריט 

 מחירון

היטל ינואר 

2016 

 תיאור בחשבונית

 הפקה ראשונה קידוח לחקלאות באזור מנותק במצב הידרולוגי "גרוע" 0.0456 112

 הפקה נוספת קידוח לחקלאות באזור מנותק במצב הידרולוגי "גרוע" 0.1140 113

עד גובה ההקצאה קידוח לחקלאות באזור מנותק במצב הידרולוגי הפקה משלימה  0.1824 114

 "גרוע"

 הפקה ראשונה מים עיליים במעלה לחקלאות באזור מנותק במצב הידרולוגי "גרוע" 0.3648 115

 הפקה נוספת מים עיליים במעלה לחקלאות באזור מנותק במצב הידרולוגי "גרוע" 0.9120 116

גובה ההקצאה מים עיליים במעלה לחקלאות באזור מנותק במצב הפקה משלימה עד  1.4592 117

 הידרולוגי "גרוע"

 הפקה ראשונה מים עיליים בביניים לחקלאות באזור מנותק במצב הידרולוגי "גרוע" 0.0182 124

 הפקה נוספת מים עיליים בביניים לחקלאות באזור מנותק במצב הידרולוגי "גרוע" 0.0456 125

משלימה עד גובה ההקצאה מים עיליים בביניים לחקלאות באזור מנותק במצב  הפקה 0.0730 126

 הידרולוגי "גרוע"

 הפקה ראשונה מים עיליים במורד לחקלאות באזור מנותק במצב הידרולוגי "גרוע" - 134

 הפקה נוספת מים עיליים במורד לחקלאות באזור מנותק במצב הידרולוגי "גרוע" - 334

 משלימה מים עיליים במורד לחקלאות באזור מנותק במצב הידרולוגי "גרוע"הפקה  - 335

 

 

 חזור
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 (27דמי מים )תיקון  .11

 דמי מים לבית למפיקים עירוניים ושאינם עירוניים .11.1

 30-כנס לתוקף בנ, אשר  2017-ז"ע, התש(27מס' תיקון חוק המים )פורסם  2017בפברואר  13ביום 

, ואשר החליף את היטלי ההפקה בדמי מים בשיעור ההפרש בין תעריף ההפקה 2017 באפריל

 וההולכה של המים לתעריף ההספקה שלהם, שישולמו לרשות המים הארצית. 

 

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

ספת השניה לחוק המים, כנוסחה ערב תחילתו של כאמור, בשיעור היטל ההפקה המפורטים בתו

 התיקון לחוק. 

 

לעיל,  7-ו 5 ,4 בהתאם לכך, יחושבו דמי המים כאמור כהפרש בין תעריפי הייחוס המפורטים בפרקים

לפי העניין, לבין )ההפחתות(, או בתוספות, שנקבעו בתוספת השניה כנוסחה ערב תחילתו של תיקון 

 לה הבאה:לחוק המים, כמפורט בטב 27

 הפקת

 שימור

 הפקה

 יתבסיס

 

 הפקת

 עידוד

 

 הפקה

 חריגה/

 חורף

2.586 0.534 0.534 2.309 

 

 לחקלאותדמי מים  .11.2

נכנסו לתוקף כללי  2017ביולי  1לחוק המים, וביום  27נכנס לתוקף תיקון  2017 באפריל 30ביום 

 , בכל הנוגע לתעריפי מים לחקלאות.2017-המים )תעריפי הפקה והולכה(, התשע"ז

 

יחושבו דמי המים כאמור לפי היטלי ההפקה המפורטים בפרק  2017 ביוני 30ליום  עדבהתאם לכך, 

 לעיל.  10

 

 חושבו דמי המים לפי הנמוך מבין אלה*:, י2017 ביולי 1 מיום

כללי המים לפי עליו  יםבעד מים למטרת חקלאות שחלהמים  לחוקא)ב( 33דמי המים לפי סעיף  (1

 .2017-)תעריפי הפקה והולכה(, התשע"ז

 26בתוספת של  2016הממוצע למ"ק שבו חויב בעד מים מאותו מקור מים בשנת סכום ההיטל  (2

 אגורות.

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

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

 .2016חויב בעד מים מאותו מקור מים בשנת 

 

 , לא יפורסם בספר 2016* מכיוון שאין עדיין חשבונות סופיים של תשלום היטל ההפקה לשנת 

 .1.7.2017-31.12.2017זה רכיב דמי המים לתקופה של      

 

 

 

 חזור
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 חישוב תעריף ביוב בפטור חלקי .12

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

)ד( בכללי תאגידי מים וביוב)חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכות  3המנויים בסעיף 

 מים וביוב( יקבל הצרכן פטור חלקי לפי האישור האמור ובו פירוט  אחוזי ההזרמה שלו בפועל.

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

 בכללים( ויוכפל באחוז ההזרמה בפועל.

 

 : בע"מ הגיחוןבתאגיד  %40 דוגמא להזרמה חלקית של

 (.7לקוב )כמצוין בטבלה מספר ₪   2.413תעריף הביוב של הגיחון:  

)*כמות ביוב מוזרמת*0.4
𝟐.𝟒𝟏𝟑

𝟎.𝟕
 לקוב מסופק.₪  9.502 = 10.536-2.413+( 

 

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

 

 חזור
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 היטל ביוב - תעריפי מועצות אזוריות .13

המפורטות בטבלה שלהלן יחושב כמכפלה של שטח הקרקע  במועצות האזוריותלנכס  היטל ביוב

והבניין שבנכס במטר רבוע בסכומים בשקלים חדשים, לפי היישוב והרכיבים לחיוב, הקבועים 

 בטבלה זו:

 

שם המועצה  סעיף

 האזורית

שמות היישובים / סוג 

 הנכס

מטר רבוע  רכיבים לחיוב

 בניין

מטר רבוע 

 קרקע

 - 45.17 ביב ציבורי  אל בטוף (1)

 - 10.46 ביב מאסף   

 - 24.93 מתקני שאיבה   

 - 23.08 מכון לטיפול בשפכים   

 - -   אל קסום (2)

 32.17 16.08 ביב ציבורי  אלונה (3)

 26.96 13.48 ביב מאסף ומתקנים   

 27.57 27.57 ביב ציבורי  אשכול (4)

 14.72 14.72 ביב מאסף   

 19.86 19.86 מכון לטיפול בשפכים   

 6.72 13.43 ביב ציבורי  באר טוביה (5)

 15.80 31.59 ביב מאסף ומתקנים   

 24.72 49.44 מכון לטיפול בשפכים   

 22.99 13.99   בוסתן אל מרג' (6)

 29.26 12.54 ביב ציבורי בית קמה ואבשלום בני שמעון (7)

 9.49 4.07 ביב מאסף בית קמה ואבשלום  

 14.45 6.20 מכון לטיפול בשפכים ואבשלוםבית קמה   

 17.06 7.31 ביב ציבורי גבעות בר  

 47.70 20.44 ביב מאסף גבעות בר  

 10.51 4.50 מכון לטיפול בשפכים גבעות בר  

 44.87 21.38 ביב ציבורי יחדיו  

 49.88 19.23 ביב מאסף יחדיו  

 24.31 12.15 ביב ציבורי משמר הנגב  

 19.64 9.81 ביב מאסף הנגבמשמר   

 14.74 7.36 מכון לטיפול בשפכים משמר הנגב  

 39.44 21.77 ביב ציבורי נבטים  

 50.78 16.91 ביב מאסף נבטים  

 29.48 14.74 ביב מאסף קיבוץ דביר  

 20.60 10.30 מכון לטיפול בשפכים קיבוץ דביר  
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שם המועצה  סעיף

 האזורית

שמות היישובים / סוג 

 הנכס

מטר רבוע  רכיבים לחיוב

 בניין

מטר רבוע 

 קרקע

 24.26 12.13 ביב ציבורי הרחבה -קיבוץ דביר  

 39.05 19.53 ביב ציבורי  ברנר (8)

 8.71 4.36 ביב מאסף ומתקנים   

 4.86 2.43 מכון לטיפול בשפכים   

 5.56 16.67 ביב ציבורי  גדרות (9)

 33.86 101.59 ביב מאסף   

 6.05 18.17 מכון לטיפול בשפכים   

 4.49 19.66 ביב מאסף  גולן (10)

 8.22 35.98 מכון לטיפול בשפכים   

 12.49 18.73 ביב ציבורי  גזר (11)

 13.37 20.04 ביב מאסף   

 5.28 7.93 מכון לטיפול בשפכים   

 13.46 9.36 ביב ציבורי נכס למגורים גן רווה (12)

 31.58 21.96 ביב מאסף נכס למגורים  

 18.38 12.78 תחנת שאיבה נכס למגורים  

 13.23 9.52 ביב ציבורי נכס למסחר  

 31.04 22.35 ביב מאסף למסחר נכס  

 18.07 13.01 תחנת שאיבה נכס למסחר  

 15.28 106.97 ביב ציבורי  דרום השרון (13)

 2.75 19.27 ביב מאסף ומיתקנים   

 2.57 17.98 מכון לטיפול בשפכים   

 21.40 42.78 ביב ציבורי  הגלבוע (14)

ביב מאסף ומכון    

 לטיפול בשפכים
31.28 15.61 

 24.46 45.42 ביב ציבורי  הגליל העליון (15)

 6.13 11.38 ביב מאסף   

 15.41 28.61 מכון לטיפול בשפכים   

 11.74 82.19 ביב ציבורי  הגליל התחתון (16)

 7.44 52.07 ביב מאסף ומתקנים   

 7.57 52.93 מכון לטיפול בשפכים   

 19.40 38.80 ביב ציבורי לכל נכס זבולון (17)

כפר חסידים, איבטין,   

חוואלד, ראס עלי, 

נופית, כפר הנוער תל 

רגב ואזור התעשייה 

 חסידים

-ביב מאסף רכסים

 זבולון
4.10 2.05 
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שם המועצה  סעיף

 האזורית

שמות היישובים / סוג 

 הנכס

מטר רבוע  רכיבים לחיוב

 בניין

מטר רבוע 

 קרקע

חוואלד, ראס עלי,   

 נופית ותל רגב

תחנת מאסף נחל 

 ציפורי
19.84 9.92 

כפר חסידים, איבטין,   

חוואלד, ראס עלי, כפר 

 הנוער, נופית ותל רגב

 1.64 3.28 חסידים גדולהתחנת 

 3.25 6.51 תחנת חסידים קטנה כפר חסידים  

 18.98 37.95 כ-ב-תחנת א כפר ביאליק  

רמת יוחנן, כפר מכבי,   

חוואלד, ראס עלי, 

נופית, תל רגב וחוות 

 צופים

מכון לטיפול בשפכים 

 זבולון
15.30 7.65 

בית המעצר קישון,   

בית ספר כרמל זבולון, 

יגור, מתחם קיבוץ 

קניות יגור וקאנטרי 

 קלאב

מכון לטיפול בשפכים 

 יגור
9.96 4.98 

 4.47 1.12 ביב מאסף אילות חבל אילות (18)

 8.14 2.03 מכון לטיפול בשפכים אילות  

 27.99 7.00 ביב מאסף אליפז  

 50.17 12.54 ביב ציבורי באר אורה  

 4.01 1.00 ביב מאסף באר אורה  

 32.04 8.00 מכון לטיפול בשפכים באר אורה  

 28.87 7.21 ביב מאסף גרופית  

 36.99 9.25 מכון לטיפול בשפכים גרופית  

 7.32 1.82 מכון לטיפול בשפכים חניון יעלים  

 14.00 3.78 ביב מאסף יהל  

 73.16 18.29 מכון לטיפול בשפכים יהל  

 3.52 0.89 ביב מאסף יוטבתה  

 64.12 16.02 לטיפול בשפכיםמכון  יוטבתה  

 131.95 32.99 ביב מאסף לוטן  

 49.65 12.41 מכון לטיפול בשפכים לוטן  

 43.12 10.79 ביב מאסף נאות סמדר  

 27.12 6.78 מכון לטיפול בשפכים נאות סמדר  

 15.38 3.84 ביב מאסף נווה חריף  

 89.49 22.38 מכון לטיפול בשפכים נווה חריף  

 17.97 4.49 ביב מאסף סמר  

 93.88 23.47 מכון לטיפול בשפכים סמר  

 73.30 18.32 ביב מאסף קטורה  
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שם המועצה  סעיף

 האזורית

שמות היישובים / סוג 

 הנכס

מטר רבוע  רכיבים לחיוב

 בניין

מטר רבוע 

 קרקע

 37.39 9.35 מכון לטיפול בשפכים קטורה  

 22.99 13.99   חבל יבנה (19)

 21.40 10.70 ביב ציבורי  חבל מודיעין (20)

 12.51 6.30 ביב מאסף   

 16.33 8.16 ביב ציבורי  חוף אשקלון (21)

 12.50 6.25 ביב מאסף   

 15.01 7.51 מכון לטיפול בשפכים   

בית אורן, הבונים,  חוף הכרמל (22)

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

 5.77 23.07 ביב מאסף

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

 13.32 53.31 מכון לטיפול בשפכים

 17.84 71.36 ביב ציבורי לכל יישוב אחר  

 5.77 23.07 ביב מאסף יישוב אחרלכל   

 13.32 53.31 מכון לטיפול בשפכים לכל יישוב אחר  

 10.78 75.46 ביב ציבורי  חוף השרון (23)

 1.49 10.44 ביב מאסף   

 2.96 20.69 מתקנים   

 37.87 9.47 ביב ציבורי בית ניר יואב (24)

 9.01 2.25 ביב מאסף בית ניר  

 9.45 2.37 לטיפול בשפכיםמכון  בית ניר  

 21.03 5.25 ביב ציבורי גלאון  

 15.24 3.81 ביב מאסף גלאון  

 2.67 0.67 מכון לטיפול בשפכים גלאון  

 270.80 67.70 ביב מאסף גלאון רפתות  

 135.06 33.77 מכון לטיפול בשפכים גלאון רפתות  
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שם המועצה  סעיף

 האזורית

שמות היישובים / סוג 

 הנכס

מטר רבוע  רכיבים לחיוב

 בניין

מטר רבוע 

 קרקע

 47.16 11.79 ביב ציבורי נחלה  

 21.47 5.37 ביב מאסף נחלה  

 3.89 0.97 מכון לטיפול בשפכים נחלה  

 21.47 5.37 ביב מאסף נחלה הרחבה  

 3.89 0.97 מכון לטיפול בשפכים נחלה הרחבה  

 27.35 6.84 ביב מאסף חמי יואב  

 6.36 1.58 מכון לטיפול בשפכים חמי יואב  

 48.48 12.11 ביב ציבורי נגבה  

 1.02 0.26 ביב מאסף נגבה  

 1.01 0.25 מכון לטיפול בשפכים נגבה  

 30.16 7.54 ביב מאסף נגבה רפת  

 94.14 23.54 מכון לטיפול בשפכים נגבה רפת  

 1.02 0.26 ביב מאסף נגבה הרחבה  

 1.01 0.25 מכון לטיפול בשפכים נגבה הרחבה  

 73.99 18.50 ביב מאסף סגולת יואב  

 18.72 4.68 מכון לטיפול בשפכים סגולת יואב  

 31.27 7.82 ביב ציבורי שדה יואב  

 10.05 2.51 ביב מאסף שדה יואב  

 1.47 0.36 מכון לטיפול בשפכים שדה יואב  

 15.47 3.87 ביב ציבורי אזור תעשייה ורדון  

 18.88 4.72 ביב מאסף אזור תעשייה ורדון  

 8.09 2.02 מכון לטיפול בשפכים אזור תעשייה ורדון  

 64.36 16.09 ביב ציבורי ורדון  

 25.90 6.47 ביב מאסף ורדון  

 18.83 4.71 מכון לטיפול בשפכים ורדון  

 94.88 23.72 ביב ציבורי סגולה  

 13.16 3.29 ביב מאסף סגולה  

 8.25 2.06 מכון לטיפול בשפכים סגולה  

 13.16 3.29 ביב מאסף סגולה הרחבה  

 8.25 2.06 לטיפול בשפכיםמכון  סגולה הרחבה  

 22.26 5.57 ביב ציבורי אל עזי  

 48.56 12.15 ביב מאסף אל עזי  

 32.93 8.24 מכון לטיפול בשפכים אל עזי  

 70.46 17.62 ביב ציבורי כפר הרי"ף  
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שם המועצה  סעיף

 האזורית

שמות היישובים / סוג 

 הנכס

מטר רבוע  רכיבים לחיוב

 בניין

מטר רבוע 

 קרקע

 25.28 6.32 ביב מאסף כפר הרי"ף  

 3.07 0.77 מכון לטיפול בשפכים כפר הרי"ף  

 25.28 6.32 ביב מאסף כפר הרי"ף הרחבה  

 3.07 0.77 מכון לטיפול בשפכים כפר הרי"ף הרחבה  

 50.40 12.60 ביב ציבורי רבדים  

 10.34 2.59 ביב מאסף רבדים  

 0.77 0.20 מכון לטיפול בשפכים רבדים  

 182.61 45.65 ביב מאסף רבדים רפתות  

 38.01 9.51 מכון לטיפול בשפכים רבדים רפתות  

 8.61 2.18 ביב ציבורי מרכז יואב  

 12.10 3.02 ביב מאסף מרכז יואב  

 1.47 0.36 מכון לטיפול בשפכים מרכז יואב  

 24.53 49.06 ביב ציבורי  לב השרון (25)

 5.99 11.97 ביב מאסף   

 7.98 15.96 הולכה ומתקנים   

 11.37 22.74 מכון לטיפול בשפכים   

 1.97 113.10 ביב ציבורי  לכיש (26)

 1.97 71.47 ביב מאסף   

 18.92 18.92 ביב ציבורי  מבואות החרמון (27)

ביב מאסף ומכון    

 לטיפול בשפכים
43.76 43.76 

גלעד, דליה, רמות  מגידו (28)

מנשה, אלייקים, עין 

השופט, הזורע, יקנעם 

 המושבה

 34.14 8.53 ביב ציבורי

גלעד, דליה, רמות   

עין  מנשה, אלייקים,

השופט, הזורע, יקנעם 

 המושבה

 7.82 1.96 ביב מאסף

גלעד, דליה, רמות   

מנשה, אלייקים, עין 

השופט, הזורע, יקנעם 

 המושבה

 7.19 1.80 מתקנים

גלעד, דליה, רמות   

מנשה, אלייקים, עין 

השופט, הזורע, יקנעם 

 המושבה

 17.59 4.40 מכון לטיפול בשפכים

רמות השופט, עין   

העמק, גבעת עוז, 

 34.14 8.53 ביב ציבורי
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שם המועצה  סעיף

 האזורית

שמות היישובים / סוג 

 הנכס

מטר רבוע  רכיבים לחיוב

 בניין

מטר רבוע 

 קרקע

מגידו, משמר העמק, 

 מדרך עוז, מבוא כרמל

רמות השופט, עין   

העמק, גבעת עוז, 

מגידו, משמר העמק, 

 מדרך עוז, מבוא כרמל

 7.82 1.96 ביב מאסף

רמות השופט, עין   

העמק, גבעת עוז, 

מגידו, משמר העמק, 

 מדרך עוז, מבוא כרמל

 17.59 4.40 מכון לטיפול בשפכים

אורחן הכרמל ומחנה   

 ג'וערה

 7.82 1.96 ביב מאסף

אורחן הכרמל ומחנה   

 ג'וערה

 7.19 1.80 מתקנים

אורחן הכרמל ומחנה   

 ג'וערה

 17.59 4.40 מכון לטיפול בשפכים

 7.82 1.96 ביב מאסף גן לאומי מגידו  

 17.59 4.40 מכון לטיפול בשפכים גן לאומי מגידו  

 33.07 33.07 ביב ציבורי  מטה אשר (29)

 6.81 6.81 ביב מאסף   

 7.41 7.41 מכון לטיפול בשפכים   

 32.63 8.16 ביב ציבורי  מטה יהודה (30)

חיבור לביב מאסף    

 ראשי
6.02 24.06 

 15.39 3.84 ביב מאסף   

 9.93 2.49 מכון לטיפול בשפכים   

 31.26 31.26 ציבוריביב   מנשה (31)

 9.10 9.10 ביב מאסף   

 10.48 10.48 מכון לטיפול בשפכים   

 12.81 63.64 ביב מאסף ומתקנים מגורים מעלה יוסף (32)

 0.49 2.66 מכון לטיפול בשפכים מגורים  

עסקים, מוסדות   

 ותעשייה

 13.79 69.94 ביב מאסף ומתקנים

עסקים, מוסדות   

 ותעשייה

 0.49 2.93 לטיפול בשפכיםמכון 

 17.88 35.76 ביב ציבורי  מרום הגליל (33)

 13.26 26.53 ביב מאסף ומתקנים   

 15.41 30.82 מכון לטיפול בשפכים   

 - -   מרחבים (34)

 12.38 61.89 ביב ציבורי  משגב (35)
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שם המועצה  סעיף

 האזורית

שמות היישובים / סוג 

 הנכס

מטר רבוע  רכיבים לחיוב

 בניין

מטר רבוע 

 קרקע

 10.01 50.03 ביב מאסף ומתקנים   

 2.32 11.60 מכון לטיפול בשפכים   

 - -   נווה מדבר (36)

 22.99 13.99   נחל שורק (37)

 12.31 12.31 ביב ציבורי  עמק הירדן (38)

 13.67 33.11 ביב מאסף ומתקנים   

 12.99 12.99 מכון לטיפול בשפכים   

 32.68 10.89 ביב ציבורי  עמק המעיינות (39)

 27.48 111.94 ביב ציבורי מגורים עמק חפר (40)

 20.15 82.12 ביב מאסף מגורים  

 30.22 123.12 ביב ציבורי עסקים ומוסדות  

 22.16 90.33 ביב מאסף עסקים ומוסדות  

 30.22 123.12 ביב ציבורי תעשייה  

 22.16 90.33 ביב מאסף תעשייה  

 11.57 38.55 ביב ציבורי  עמק יזרעאל (41)

 14.95 49.83 ביב מאסף   

 14.26 47.50 מכון לטיפול בשפכים   

 40.81 10.21 ביב ציבורי  עמק לוד (42)

 5.52 1.38 ביב מאסף   

 18.63 37.16 ביב ציבורי  הערבה התיכונה (43)

 5.36 10.72 ביב מאסף   

 11.85 23.69 מכון לטיפול בשפכים   

 - -   רמת נגב (44)

 16.33 23.47 ביב ציבורי מגורים שדות נגב (45)

 9.12 13.03 מאסףביב  מגורים  

 12.39 17.70 מכון לטיפול בשפכים מגורים  

 16.33 23.47 ביב ציבורי עסקים ומוסדות  

 10.95 15.63 ביב מאסף עסקים ומוסדות  

 14.87 21.23 מכון לטיפול בשפכים עסקים ומוסדות  

 16.33 23.47 ביב ציבורי תעשייה  

 10.95 15.63 ביב מאסף תעשייה  

 14.87 21.23 מכון לטיפול בשפכים תעשייה  

 5.66 11.32 ביב ציבורי אזור תעשייה שער הנגב (46)

 1.04 2.09 ביב מאסף אזור תעשייה  
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שם המועצה  סעיף

 האזורית

שמות היישובים / סוג 

 הנכס

מטר רבוע  רכיבים לחיוב

 בניין

מטר רבוע 

 קרקע

 0.23 0.47 ביב מאסף יכני, ניר עם וגבים  

 0.20 0.39 ביב מאסף קריית חינוך  

 26.00 42.46 ביב ציבורי  שפיר (47)

 13.90 28.06 ביב מאסף   

 4.54 9.20 מכון לטיפול בשפכים   

 1.75 23.03 ביב ציבורי  תמר (48)

 0.44 5.74 ביב מאסף   

 2.69 35.53 מכון לטיפול בשפכים   

 

 

 חזור
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 אגרת ביוב - תעריפי מועצות אזוריות .14

המפורטות בטבלה שלהלן תחושב כמכפלה של מטרים  במועצות אזוריותלכל נכס  אגרת הביוב

 מעוקבים מים או שפכים שנצרכו בנכס בסכומים הקבועים להלן:

 

שם המועצה  סעיף

 האזורית

שמות היישובים / 

 סוג הנכס

חיוב לפי מטר  רכיבים לחיוב

 מעוקב מים

חיוב לפי מטר 

 מעוקב שפכים

תפעול ביב ציבורי וביב  לכל נכס אל בטוף (1)

 מאסף
1.23 1.35 

 1.34 1.22 מכון לטיפול בשפכים לכל נכס  

 0.29 0.27 שיקום לכל נכס  

 - -  לכל נכס אל קסום (2)

 0.96 0.67 ביב ציבורי לכל נכס אלונה (3)

 0.11 0.08 ביב מאסף לכל נכס  

 1.55 1.08 מתקנים ותחנות שאיבה לכל נכס  

 0.65 0.45 שיקום לכל נכס  

 2.96 2.07 מכון לטיפול בשפכים לכל נכס  

 0.48 0.34 תפעול ביב ציבורי לכל נכס אשכול (4)

 0.39 0.28 תפעול ביב מאסף לכל נכס  

 0.66 0.46 מכון לטיפול בשפכים לכל נכס  

 1.56 1.09 שיקום לכל נכס  

 1.13 0.79 החזר הון לכל נכס  

 1.64 1.15 תפעול לכל נכס באר טוביה (5)

 2.53 1.77 מכון לטיפול בשפכים נכסלכל   

 0.71 0.50 שיקום לכל נכס  

 3.16 2.31  לכל נכס בוסתן אל מרג' (6)

תאשור, ברוש,  בני שמעון (7)

 תדהר

 0.83 0.58 תפעול ביב ציבורי

תאשור, ברוש,   

 תדהר

 2.08 1.46 תפעול ביב מאסף

תאשור, ברוש,   

 תדהר

 1.15 0.81 שיקום

 תאשור, ברוש,  

 תדהר

 2.21 1.54 מכון לטיפול בשפכים

בית קמה, ואזור   

התעשייה 

 אבשלום

 0.38 0.27 תפעול ביב מאסף

בית קמה, ואזור   

התעשייה 

 אבשלום

 1.05 0.74 מכון לטיפול בשפכים
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שם המועצה  סעיף

 האזורית

שמות היישובים / 

 סוג הנכס

חיוב לפי מטר  רכיבים לחיוב

 מעוקב מים

חיוב לפי מטר 

 מעוקב שפכים

בית קמה, ואזור   

התעשייה 

 אבשלום

 1.15 0.81 שיקום

בית קמה, ואזור   

התעשייה 

 אבשלום

הרחבה תפעול ביב ציבורי 

 בית קמה
0.36 0.52 

 1.00 0.70 תפעול ביב ציבורי נבטים  

 1.77 1.24 תפעול ביב מאסף נבטים  

 3.48 2.44 מכון לטיפול בשפכים נבטים  

 1.15 0.81 שיקום נבטים  

 2.11 1.47 תפעול ביב מאסף דביר  

 0.53 0.37 מכון לטיפול בשפכים דביר  

 1.15 0.81 שיקום דביר  

תפעול ביב ציבורי  דביר  

 לשכונת ההרחבה
0.79 1.12 

 2.05 1.43 תפעול ביב מאסף משמר הנגב  

 2.10 1.47 מכון לטיפול בשפכים משמר הנגב  

 1.17 0.82 שיקום משמר הנגב  

תפעול ביב ציבורי  משמר הנגב  

 לשכונת ההרחבה
1.19 1.71 

 0.96 0.67 תפעול ביב מאסף שובל  

 1.05 0.74 לטיפול בשפכיםמכון  שובל  

 1.15 0.81 שיקום שובל  

תפעול ביב ציבורי  שובל  

 לשכונת ההרחבה
1.15 1.64 

 1.25 0.88 תפעול ביב ציבורי גבעות בר  

 2.46 1.72 תפעול ביב מאסף גבעות בר  

 1.99 1.40 מכון לטיפול בשפכים גבעות בר  

 1.15 0.81 שיקום גבעות בר  

 1.59 1.11 תפעול פארק עידן  

 2.75 1.92 מכון לטיפול בשפכים פארק עידן  

 0.50 0.35 שיקום פארק עידן  

גבעת ברנר, בית  ברנר (8)

אליעזרי, בניה, 

 גבתון וקדרון

 1.71 1.20 תפעול ביב ציבורי

גבעת ברנר, בית   

אליעזרי, בניה, 

 גבתון וקדרון

תפעול ביב מאסף ומכון 

 לטיפול בשפכים
0.91 1.31 

 0.58 0.40 שיקום ביב ציבוריגבעת ברנר, בית   
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שם המועצה  סעיף

 האזורית

שמות היישובים / 

 סוג הנכס

חיוב לפי מטר  רכיבים לחיוב

 מעוקב מים

חיוב לפי מטר 

 מעוקב שפכים

אליעזרי, בניה, 

 גבתון וקדרון

גבעת ברנר, בית   

אליעזרי, בניה, 

 גבתון וקדרון

שיקום ביב מאסף ומכון 

 לטיפול בשפכים
0.70 1.00 

 1.71 1.20 תפעול ביב ציבורי גבתון  

תפעול ביב מאסף ומכון  גבתון  

 לטיפול בשפכים
1.55 2.22 

 0.58 0.40 שיקום ביב ציבורי גבתון  

 2.33 1.63 תפעול לכל נכס גדרות (9)

 1.95 1.36 מכון לטיפול בשפכים לכל נכס  

 1.24 0.87 שיקום לכל נכס  

 1.77 1.33 תפעול לכל נכס גולן (10)

 0.45 0.33 שיקום לכל נכס  

 1.52 1.14 מכון לטיפול בשפכים לכל נכס  

 0.77 0.54 ביב ציבורי לכל נכס גזר (11)

 1.02 0.71 ביב מאסף לכל נכס  

 1.32 0.92 מכון לטיפול בשפכים לכל נכס  

 2.08 1.46 הון -ביב מאסף  לכל נכס  

 1.16 0.81 הון -ביב ציבורי  לכל נכס  

 5.01 3.50 תפעול לכל נכס גן רווה (12)

 1.05 0.73 שיקום לכל נכס  

 1.74 1.22 תפעול לכל נכס דרום השרון (13)

 1.85 1.30 מכון לטיפול בשפכים לכל נכס  

 0.92 0.64 שיקום לכל נכס  

 0.59 0.44 ביב ציבורי לכל נכס הגלבוע (14)

 2.24 1.68 ביב מאסף לכל נכס  

 0.23 0.17 שיקום לכל נכס  

 1.57 1.10 ביב ציבורי לכל נכס הגליל העליון (15)

 0.95 0.67 לטיפול בשפכיםמכון  לכל נכס  

 0.43 0.30 ביב מאסף לכל נכס  

 0.56 0.39 שיקום ביב ציבורי לכל נכס  

שיקום מכון לטיפול  לכל נכס  

 בשפכים
0.41 0.59 

 0.61 0.42 שיקום ביב מאסף לכל נכס  

 1.48 1.04 תפעול ביב ציבורי לכל נכס הגליל התחתון (16)
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שם המועצה  סעיף

 האזורית

שמות היישובים / 

 סוג הנכס

חיוב לפי מטר  רכיבים לחיוב

 מעוקב מים

חיוב לפי מטר 

 מעוקב שפכים

ומכון תפעול ביב מאסף  לכל נכס  

 לטיפול בשפכים
1.73 2.47 

 1.32 0.93 שיקום לכל נכס  

 2.07 1.45 תפעול ביב ציבורי לכל נכס זבולון (17)

ביב מאסף ומכון לטיפול  לכל נכס  

 בשפכים
2.28 3.26 

 0.66 0.46 שיקום לכל נכס  

תפעול ומכון לטיפול  לכל נכס חבל אילות (18)

 בשפכים
1.76 2.51 

 0.68 0.47 שיקום לכל נכס  

 1.92 1.35 תפעול ביב ציבורי בית גמליאל חבל יבנה (19)

 1.49 1.04 מכון לטיפול בשפכים בית גמליאל  

 2.23 1.56 שיקום בית גמליאל  

 3.29 2.31 החזר הון בית גמליאל  

 1.56 1.09 ביב ציבורי לכל נכס חבל מודיעין (20)

 0.96 0.67 ביב מאסף לכל נכס  

 0.78 0.54 שיקום לכל נכס  

 1.48 1.04 מכון לטיפול בשפכים לכל נכס  

 3.41 2.39 תפעול ביב ציבורי לכל נכס חוף אשקלון (21)

תפעול ביב מאסף ומכון  לכל נכס  

 לטיפול בשפכים
1.33 1.90 

 0.21 0.15 שיקום לכל נכס  

בית אורן,  חוף הכרמל (22)

הבונים, 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

 3.07 4.39 

כל יישוב אחר   

 במועצה
 3.85 5.50 

 1.72 1.20 תפעול ביב ציבורי לכל נכס חוף השרון (23)

 0.75 0.52 תפעול ביב מאסף לכל נכס  

 1.55 1.08 מכון לטיפול בשפכים נכסלכל   

 0.54 0.37 שיקום לכל נכס  
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שם המועצה  סעיף

 האזורית

שמות היישובים / 

 סוג הנכס

חיוב לפי מטר  רכיבים לחיוב

 מעוקב מים

חיוב לפי מטר 

 מעוקב שפכים

 0.99 0.69 החזר הון לכל נכס  

 0.59 0.47 תפעול בית ניר יואב (24)

 0.59 0.47 מכון לטיפול בשפכים בית ניר  

 1.53 1.22 שיקום בית ניר  

 1.15 0.92 תפעול גלאון ונחלה  

 0.35 0.28 מכון לטיפול בשפכים גלאון ונחלה  

 1.14 0.91 שיקום גלאון ונחלה  

שדה יואב, קיבוץ   

נגבה ומתחם חמי 

 יואב

 0.31 0.25 תפעול

שדה יואב, קיבוץ   

נגבה ומתחם חמי 

 יואב

 0.48 0.39 מכון לטיפול בשפכים

שדה יואב, קיבוץ   

נגבה ומתחם חמי 

 יואב

 0.98 0.78 שיקום

ורדון, סגולה   

ואזור תעשייה 

 ורדון

 1.16 0.93 תפעול

ורדון, סגולה   

ואזור תעשייה 

 ורדון

 0.25 0.20 מכון לטיפול בשפכים

ורדון, סגולה   

ואזור תעשייה 

 ורדון

 0.99 0.79 שיקום

רבדים, כפר   

הרי"ף, אל עזי 

ומתחם מרכז 

 יואב

 1.69 1.35 תפעול

רבדים, כפר   

הרי"ף, אל עזי 

ומתחם מרכז 

 יואב

 0.25 0.20 מכון לטיפול בשפכים

רבדים, כפר   

הרי"ף, אל עזי 

ומתחם מרכז 

 יואב

 1.36 1.09 שיקום

 2.08 1.46 תפעול לכל נכס לב השרון (25)

 3.25 2.27 מכון לטיפול בשפכים לכל נכס  

 0.62 0.43 שיקום לכל נכס  

 1.69 1.36 תפעול לכל נכס לכיש (26)

 1.34 1.07 מכון לטיפול בשפכים לכל נכס  
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שם המועצה  סעיף

 האזורית

שמות היישובים / 

 סוג הנכס

חיוב לפי מטר  רכיבים לחיוב

 מעוקב מים

חיוב לפי מטר 

 מעוקב שפכים

 0.51 0.41 שיקום לכל נכס  

 1.35 0.95 ביב ציבורי לכל נכס מבואות החרמון (27)

 1.94 1.36 ביב מאסף לכל נכס  

 1.27 0.89 שיקום לכל נכס  

 0.92 0.64 מכון לטיפול בשפכים לכל נכס  

אליקים, עין  מגידו (28)

העמק, רמות 

מנשה, עין 

השופט, רמת 

השופט, דליה, 

גלעד, אזור 

התעשייה מבוא 

כרמל ונכסים 

המצויים בתא 

שטח זה, כפי 

שיחליט המהנדס 

על בסיס נקודת 

החיבור לביב 

 המאסף

 1.32 1.06 תפעול ביב ציבורי

אליקים, עין   

העמק, רמות 

מנשה, עין 

השופט, רמת 

השופט, דליה, 

גלעד, אזור 

התעשייה מבוא 

כרמל ונכסים 

המצויים בתא 

שטח זה, כפי 

שיחליט המהנדס 

על בסיס נקודת 

החיבור לביב 

 המאסף

 1.44 1.15 תפעול ביב מאסף

אליקים, עין   

העמק, רמות 

מנשה, עין 

השופט, רמת 

השופט, דליה, 

גלעד, אזור 

התעשייה מבוא 

כרמל ונכסים 

המצויים בתא 

שטח זה, כפי 

שיחליט המהנדס 

מיתקן לטיפול בשפכים 

 אינטנסיבי
1.53 1.92 
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שם המועצה  סעיף

 האזורית

שמות היישובים / 

 סוג הנכס

חיוב לפי מטר  רכיבים לחיוב

 מעוקב מים

חיוב לפי מטר 

 מעוקב שפכים

על בסיס נקודת 

החיבור לביב 

 המאסף

אליקים, עין   

העמק, רמות 

מנשה, עין 

השופט, רמת 

השופט, דליה, 

גלעד, אזור 

התעשייה מבוא 

כרמל ונכסים 

המצויים בתא 

שטח זה, כפי 

שיחליט המהנדס 

על בסיס נקודת 

החיבור לביב 

 המאסף

מיתקן לטיפול בשפכים 

 אקסטנסיבי
0.98 1.22 

יקנעם המושבה,   

הזורע, משמר 

עוז, העמק, מדרך 

מגידו, גבעת עוז 

והנכסים המצויים 

בתא שטח זה, 

כפי שיחליט 

המהנדס על בסיס 

נקודת החיבור 

 לביב המאסף

 1.32 1.06 תפעול ביב ציבורי

יקנעם המושבה,   

הזורע, משמר 

העמק, מדרך עוז, 

מגידו, גבעת עוז 

והנכסים המצויים 

בתא שטח זה, 

כפי שיחליט 

המהנדס על בסיס 

נקודת החיבור 

 יב המאסףלב

 0.63 0.50 תפעול ביב מאסף

יקנעם המושבה,   

הזורע, משמר 

העמק, מדרך עוז, 

מגידו, גבעת עוז 

והנכסים המצויים 

בתא שטח זה, 

כפי שיחליט 

המהנדס על בסיס 

נקודת החיבור 

מיתקן לטיפול בשפכים 

 אינטנסיבי
1.53 1.92 
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שם המועצה  סעיף

 האזורית

שמות היישובים / 

 סוג הנכס

חיוב לפי מטר  רכיבים לחיוב

 מעוקב מים

חיוב לפי מטר 

 מעוקב שפכים

 לביב המאסף

יקנעם המושבה,   

הזורע, משמר 

עוז, העמק, מדרך 

מגידו, גבעת עוז 

והנכסים המצויים 

בתא שטח זה, 

כפי שיחליט 

המהנדס על בסיס 

נקודת החיבור 

 לביב המאסף

מיתקן לטיפול בשפכים 

 אקסטנסיבי
0.98 1.22 

 1.94 1.36 תפעול לכל נכס מטה אשר (29)

 0.55 0.39 שיקום ביב ציבורי לכל נכס  

שיקום ביב מאסף ומכון  לכל נכס  

 בשפכיםלטיפול 
0.30 0.42 

ביב מאסף ומכון לטיפול  לכל נכס  

 בשפכים
1.53 2.19 

 2.79 1.95 תפעול לכל נכס מטה יהודה (30)

 1.73 1.21 מכון לטיפול בשפכים לכל נכס  

 1.82 1.27 שיקום לכל נכס  

 1.41 0.99 תפעול ביב ציבורי לכל נכס מנשה (31)

 0.94 0.66 ביב מאסף לכל נכס  

 1.57 1.10 מכון לטיפול בשפכים נכס לכל  

 0.26 0.18 שיקום לכל נכס  

 2.95 2.07 תפעול לכל נכס מעלה יוסף (32)

 0.56 0.39 מכון לטיפול בשפכים לכל נכס  

 0.91 0.63 שיקום לכל נכס  

 2.57 1.80 תפעול לכל נכס מרום הגליל (33)

 0.71 0.50 מכון לטיפול בשפכים לכל נכס  

 1.72 1.20 שיקום נכסלכל   

 1.73 1.21 תפעול לכל נכס מרחבים (34)

 0.70 0.49 מכון לטיפול בשפכים לכל נכס  

 0.58 0.40 שיקום לכל נכס  

 3.03 2.27 תפעול לכל נכס משגב (35)

 1.45 1.08 מכון לטיפול בשפכים לכל נכס  

 1.20 0.90 שיקום לכל נכס  

 - -  לכל נכס נווה מדבר (36)

 2.44 1.78 תפעול לכל נכס נחל שורק (37)
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שם המועצה  סעיף

 האזורית

שמות היישובים / 

 סוג הנכס

חיוב לפי מטר  רכיבים לחיוב

 מעוקב מים

חיוב לפי מטר 

 מעוקב שפכים

 1.70 1.24 מכון לטיפול בשפכים לכל נכס  

 0.97 0.68 ביב ציבורי לכל נכס עמק הירדן (38)

 0.35 0.25 שיקום ביב ציבורי לכל נכס  

 1.96 1.37 ביב מאסף לכל נכס  

 1.48 1.04 שיקום ביב מאסף לכל נכס  

 1.26 0.88 מכון לטיפול בשפכים לכל נכס  

לכל נכס למעט  עמק המעיינות (39)

פארק הצבאים 

 ומפעלים אזוריים

 0.89 0.71 תפעול ביב ציבורי

 0.60 0.48 ביב מאסף לכל נכס  

 1.41 1.13 מכון לטיפול בשפכים לכל נכס  

 0.21 0.17 טיפול שלישוני לכל נכס  

 1.36 1.08 שיקום לכל נכס  

למעט נכסים   

ששילמו היטל 

ביוב במושב 

 מנחמיה

 3.69 2.96 הון -ביב מאסף 

החזר הון מכון לטיפול  לכל נכס  

 בשפכים
0.48 0.60 

 2.05 1.44 ביב ציבורי לכל נכס עמק חפר (40)

 0.71 0.50 ביב מאסף לכל נכס  

 3.41 2.39 מכון לטיפול בשפכים לכל נכס  

 1.31 1.05 ביב ציבורי לכל נכס עמק יזרעאל (41)

 1.18 0.95 ביב מאסף לכל נכס  

 1.02 0.81 מכון לטיפול בשפכים לכל נכס  

 1.62 1.13 תפעול לכל נכס עמק לוד (42)

 0.44 0.31 ביב מאסף לכל נכס  

 2.20 1.54 מכון לטיפול בשפכים לכל נכס  

 0.78 0.55 שיקום לכל נכס  

 1.35 0.95 ביב ציבורי לכל נכס הערבה התיכונה (43)

 0.56 0.39 ביב מאסף לכל נכס  

 1.14 0.80 מכון לטיפול בשפכים לכל נכס  

 1.31 0.92 שיקום לכל נכס  

 9.57 6.70  אגן משאבים רמת נגב (44)

 7.82 5.47  אגן ניצנה  

 7.40 5.18  אגן שדה בוקר  
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שם המועצה  סעיף

 האזורית

שמות היישובים / 

 סוג הנכס

חיוב לפי מטר  רכיבים לחיוב

 מעוקב מים

חיוב לפי מטר 

 מעוקב שפכים

 0.71 0.50 ביב ציבורי לכל נכס שדות נגב (45)

 1.68 1.17 ביב מאסף ומתקנים לכל נכס  

 0.63 0.44 שיקום לכל נכס  

 2.80 1.96 מכון לטיפול בשפכים לכל נכס  

 0.17 0.12 ביב ציבורי איבים שער הנגב (46)

 0.20 0.14 ביב ציבורי יכיני  

 0.78 0.54 ביב ציבורי מכללת ספיר  

אזור תעשייה   

שער הנגב 

 וספירים

 0.23 0.16 ביב ציבורי וביב מאסף

עוז, כפר נחל   

עזה, מפלסים, ניר 

עם, ארז, אור הנר' 

 יכיני וברור חיל

 1.17 0.82 ביב מאסף

 0.17 0.12 שיקום לכל נכס  

 2.20 1.54 מכון לטיפול בשפכים לכל נכס  

 0.73 0.51 ביב ציבורי לכל נכס שפיר (47)

 0.96 0.67 ביב מאסף ומתקנים לכל נכס  

 1.93 1.35 מכון לטיפול בשפכים לכל נכס  

 0.66 0.46 שיקום לכל נכס  

עין גדי, נאות  תמר (48)

 הכיכר ועין תמר

 5.76 4.03 ביב ציבורי וביב מאסף

עין גדי, נאות   

 הכיכר ועין תמר

 0.42 0.30 שיקום

נווה זוהר ועין   

 בוקק

 7.47 4.03 ביב ציבורי וביב מאסף

נווה זוהר ועין   

 בוקק

 0.55 0.30 שיקום

זוהר ועין נווה   

 בוקק

 3.75 2.02 החזר הון

 

 

 חזור
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 תעריפי חיוב איגודי ערים לביוב לתאגידים ורשויות .15

למטר מים  סוג התעריף

מעוקב )לפני 

 מע"מ(

 שפכים מעוקב למטר

לביוב )לפני  שזרמו

 מע"מ(

 הערות

  3.897 2.728 תשתית איכות הסביבה-איגודן

  2.344 1.641 חיפהאיגוד ערים 

)ביוב, ביעור  איגוד ערים איילון

 יתושים, וסילוק אשפה
 לתפעול בלבד 1.371 0.960

  2.571 1.800 איגוד ערים שדרות שער הנגב

  2.211 1.769 איגוד ערים כרמיאל

 

 

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

 לפני מע"מ(

 בנוי שאינו לנכס תעריף החברה 

 נמוכה בצפיפות

 הבנוי לנכס תעריף

 נמוכה בצפיפות

 114.14 102.56 אל עין בע"מ 1

 107.76 80.73 תאגיד מים וביוב בע"מ -הבאר השלישית  2

הגיחון תאגיד המים והביוב של ירושלים  3

 בע"מ
102.76 138.66 

 114.14 102.56 הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ 4

 114.14 102.56 התנור מים וביוב בע"מ 5

 104.84 77.81 יובלים אשדוד בע"מ 6

 138.46 102.56 יובלים בשומרון בע"מ 7

 104.26 77.23 ימים תאגיד המים של קריית ים בע"מ 8

 114.14 102.56 כפרי גליל תחתון בע"מ 9

 117.70 90.67 בע"מ 2010מי אביבים  10

 105.30 78.27 אונו בע"ממי  11

 105.41 78.35 מי אשקלון בע"מ 12

 138.46 102.56 מי שמש בע"מ 13

 110.27 83.24 מי ברק בע"מ 14

 107.40 80.37 מי בת ים בע"מ 15

 119.83 92.80 מי גבעתיים בע"מ 16

 114.14 102.56 מי גליל בע"מ 17

 147.26 111.37 מעיינות הדרום בע"מ 18

 104.26 77.23 השרון בע"מ מי הוד 19

 107.58 80.55 מי הרצליה בע"מ 20

 138.46 102.56 נווה מדבר בע"מ 21

 104.26 77.23 מי חדרה בע"מ 22

 104.26 77.23 מי יבנה בע"מ 23

 148.20 112.30 מי כרמל בע"מ 24

 104.26 77.23 מי לוד בע"מ 25

 138.46 102.56 מי מודיעין בע"מ 26

חברת המים והביוב של עיריית נצרת מי נע  27

 עילית בע"מ
102.56 138.46 

 104.26 77.23 ( בע"מ2003מי נתניה ) 28

 114.14 102.56 מי עירון בע"מ 29

 104.26 77.23 מי עכו בע"מ 30
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 בנוי שאינו לנכס תעריף החברה 

 נמוכה בצפיפות

 הבנוי לנכס תעריף

 נמוכה בצפיפות

 104.26 77.23 מי ציונה בע"מ 31

 117.48 90.45 מי קריית ביאליק בע"מ 32

 104.26 77.23 מי קריית גת בע"מ 33

 104.26 77.23 מי רהט בע"מ 34

 123.41 96.38 מי רמת גן בע"מ 35

 104.26 77.23 מי רעננה בע"מ 36

 138.46 102.56 מי רקת טבריה בע"מ 37

מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר שבע  38

 בע"מ
105.66 141.56 

 107.16 80.13 מי שקמה תאגיד המים והביוב בע"מ 39

 104.26 77.23 בע"ממי תקווה  40

 106.13 79.10 מיתב החברה האזורית למים ולביוב בע"מ 41

 104.26 77.23 מניב ראשון בע"מ 42

 138.46 102.56 מעיינות אתא בע"מ 43

 104.26 77.23 מעינות המשולש בע"מ 44

 138.46 102.56 מעיינות העמקים בע"מ 45

 104.26 77.23 מעיינות השרון בע"מ 46

 138.46 102.56 מעיינות זיו בע"מ 47

 114.14 102.56 סובב שפרעם בע"מ 48

 138.46 102.56 עין אפק בע"מ 49

 138.46 102.56 עין הכרמים בע"מ 50

 138.46 102.56 עין נטפים מפעלי מים וביוב אילת בע"מ 51

פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב  52

 בע"מ
102.56 114.14 

 104.26 77.23 מוצקין בע"מפלגי  53

 104.26 77.23 פלגי השרון בע"מ 54

 106.21 79.18 שרונים מפעלי מים וביוב בע"מ 55

 104.26 77.23 תמ"ר תאגיד מים רמלה בע"מ 56
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  סל מדדים .17

 

 רכיבי סל המדדים

 85% -מדד המחירים לצרכן

 10% -מדד השכר הציבורי  

 5% -מדד תעריפי החשמל 

 

 

 סה"כ השפעה מדד הסל רכיב הסעיף

  0.51% 85% מדד המחירים לצרכן

  0.13% 10% מדד השכר הציבורי

  0.23% 5% מדד תעריפי החשמל

 0.87%   סה"כ עדכון סל מדדים

 

 

 חזור


