
רשומות

קובץ התקנות
עמוד

כללי המים )חישוב עלויות והכנסות, הכרה בפיתוח מפעלי מים וחובות דיווח החלות על מקורות( )תיקון(, 
334 התשע"ג-2012                                                                                                                                                     

334 כללי תאגידי מים וביוב )תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב(, התשע"ג-2012             

341 כללי המים )תעריפי מים המסופקים מאת מקורות( )תיקון(, התשע"ג-2012                                                          

344 כללי המים )תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים( )תיקון מס' 2(, התשע"ג-2012                                            

345 כללי איגודי ערים )תעריפים לשירותי ביוב שמספק איגודן תשתיות איכות הסביבה( )תיקון(, התשע"ג-2012      

 כללי תאגידי מים וביוב )חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת מים או ביוב( )תיקון מס' 2(,
346 התשע"ג-2012                                                                                                                                                     

356 כללי המים )תעריפים למתן שירותי תשתית( )הוראת שעה( )תיקון(, התשע"ג-2012                                            

357 הודעת הפיקוח על עסקי ביטוח )אגרות(, התשע"ג-2012                                                                                         

358 הודעת ניירות ערך )אגרה שנתית(, התשע"ג-2012                                                                                                   

הודעת הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות )בקשה לרישיון, בחינות, 
359 התמחות ואגרות( )עדכון סכומי האגרות(, התשע"ג-2012                                                                              

360 הודעת התקשורת )בזק ושידורים( )אגרה בעד מתן רישיון מיוחד(, התשע"ג-2012                                               

360 הודעת הגנת הדייר ]נוסח משולב[ )העלאת שיעור מרבי של דמי השכירות לבתי עסק(, התשע"ג-2012           

25 בדצמבר 2012 7195 י"ב בטבת התשע"ג
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כללי המים )חישוב עלויות והכנסות, הכרה בפיתוח מפעלי מים וחובות דיווח 
החלות על מקורות( )תיקון(, התשע"ג-2012

  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 21, 111, 112, 124יז)א()1(, )4( ו–)5( לחוק המים, התשי"ט-
11959 )להלן - החוק(, ולאחר שקוימו הוראות סעיפים 113)א( ו–124יח)ד( לחוק, קובעת מועצת 

הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:

וחובות  מים  מפעלי  בפיתוח  הכרה  והכנסות,  עלויות  )חישוב  המים  לכללי   22 1  בסעיף 
דיווח החלות על מקורות(, התשע"א-22011  )להלן - הכללים העיקריים( -   

)1( בסעיף קטן )א(, בסופו יבוא:

""F" - כמות מי–ים מותפלים שמקורות רכשה ממיתקני ההתפלה באשדוד )מס' 
מיתקן 180001( ובשורק )מס' מיתקן 190001( ";

)2( בסעיף קטן )ג(, במקום הנוסחה יבוא:

"I = 0 6118 * ]1 0485 * B - )A/1 027 - C( - D[ + 0 4894 * F"

הפקה  היטלי  למקורות  יוכרו  שלא  "ובלבד  יבוא  בסופו  העיקריים,  לכללים   65 2  בסעיף 
בעבור הפקת מים בכמות העולה על הכמות שהותרה להפקה ברישיון ההפקה שניתן 

לה או לפיו" 

3  בסעיף 131)ד( לכללים העיקריים, במקום "24,331,000" יבוא "20,718,000" 
4  תחילתם של כללים אלה ביום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013( 

ה' בטבת התשע"ג )18 בדצמבר 2012(
ר ני ש ו ק ר  ד נ ס כ ל א )חמ 3-4212(  

יושב ראש מועצת    

הרשות הממשלתית למים ולביוב   
__________

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

2 ק"ת התשע"א, עמ' 806 

 כללי תאגידי מים וביוב )תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות
מים או ביוב(, התשע"ג-2012

התשס"א-12001 וביוב,  מים  תאגידי  לחוק  ו–103   102 סעיפים  לפי  סמכותה     בתוקף 
מועצת  לחוק, קובעת  ו–107  ו–)ו(  102)ב(  סעיפים  הוראות  שקוימו  ולאחר  החוק(,   - )להלן 

הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:

בסעיף 1 לכללי תאגידי מים וביוב )תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים    1
איכות  "כללי  ההגדרה  במקום  העיקריים(,  הכללים   - )להלן  התש"ע-22009  ביוב(,  או 

שפכים" יבוא:

""כללי איכות שפכים" - כללי תאגידי מים וביוב )שפכי מפעלים המוזרמים למערכת 
הביוב(, התשע"א-32011;" 

2  בסעיף 3 לכללים העיקריים -
)1( בפסקה )1( -

)א( במקום פסקת משנה )א( יבוא: 

תיקון סעיף 22

תיקון סעיף 65

תיקון סעיף 131

תחילה

תיקון סעיף 1

תיקון סעיף 3

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

2 ק"ת התש"ע, עמ' 442 

3 ק"ת התשע"א, עמ' 1218 
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")א( התעריף לכל מ"ק מים שמספקת החברה לגבי כמות מוכרת ליחידת 
דיור כהגדרתה בסעיף 1 לכללי חישוב עלות: 

טור א'
תעריף )בש"ח למ"ק(

טור ב'
תעריף לנכס ותיק

)בש"ח למ"ק(

8 627;"7 778

)ב( במקום פסקת משנה )ב( יבוא: 

")ב( התעריף לכל מ"ק מים שמספקת החברה לגבי כמות נוספת לצריכה 
ביתית לחודש:  

טור א'
תעריף )בש"ח למ"ק(

טור ב'
תעריף לנכס ותיק

)בש"ח למ"ק(

13 300;"12 521

)2( במקום פסקה )2()ג()1( יבוא:

")ג( התעריף לכל מ"ק מים שמספקת החברה, בעד צריכת מים שפירים למוסד 
עירוני, לחודש, יהיה: 

טור א'
תעריף )בש"ח למ"ק(

טור ב'
תעריף לנכס ותיק

)בש"ח למ"ק(

10 933 "10 148

3  בסעיף 4 לכללים העיקריים, במקום פסקה )1( יבוא:
")1( מים שפירים לגינון ציבורי -  

טור א'
תעריף )בש"ח למ"ק(

טור ב'
תעריף לנכס ותיק

)בש"ח למ"ק(

7 544 "6 979

4  בסעיף 6 לכללים העיקריים -
)1( אחרי סעיף קטן )א( יבוא:

")א1( התעריף לשירותי ביוב לפי סעיף קטן )א( יחול גם על מי תהום שהוזרמו 
למערכת הביוב;";

)2( בסעיף קטן )ב()1( לכללים העיקריים, במקום "427 3" יבוא "067 4" ובמקום "037 3" 
יבוא "647 3" 

")2012 בדצמבר   31( התשע"ג  בטבת  "י"ח  במקום  העיקריים,  לכללים  12)א(  בסעיף    5 
יבוא "כ"ב בתמוז התשע"ג )30 ביוני 2013(" 

6  במקום התוספות הראשונה והשנייה לכללים העיקריים יבוא:

תיקון סעיף 4

תיקון סעיף 6

תיקון סעיף 12

החלפת התוספות 
הראשונה והשנייה
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"תוספת ראשונה 

   פרט
טור א'

שם החברה
טור ב'

)בשקלים חדשים למ"ק(

טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

605 0004 5אל עין  בע"מ)1( 

640 1172 3הגיחון תאגיד המים והביוב  של ירושלים בע"מ)2( 

528 8273 3הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ)3( 

496 9113 3התנור מים וביוב בע"מ)4( 

678 0782 3יובלים אשדוד בע"מ)5( 

485 1034 5יובלים בשומרון בע"מ)6( 

046 5573 3ימים תאגיד המים של קריית ים בע"מ)7( 

631 2054 5כפרי גליל תחתון בע"מ)8( 

355 7254 4מי אביבים 2010 בע"מ)9( 

392 7803 3מי אונו בע"מ)10( 

980 2992 3מי אשקלון בע"מ)11( 

280 5583 3מי שמש בע"מ)12( 

352 6434 4מי ברק בע"מ)13( 

248 4834 4מי בת ים בע"מ)14( 

164 5784 4מי גבעתיים בע"מ)15( 

008 2874 4מי גליל בע"מ)16( 

594 9293 3מי גני תקווה בע"מ)17( 

221 9064 4מעיינות הדרום בע"מ)18( 

042 5294 4מי הוד השרון בע"מ)19( 

994 3912 3מי הרצליה בע"מ)20( 

523 9854 4נווה מדבר בע"מ)21( 

161 5653 3מי חדרה בע"מ)22( 

021 4094 4מי יבנה בע"מ)23( 

455 1413 4מי כרמל בע"מ)24( 

079 3443 3מי לוד בע"מ)25( 

293 8753 3מי מודיעין בע"מ)26( 

722 2802 3מי נע חברת המים והביוב של עיריית  נצרת בע"מ)27( 
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   פרט
טור א'

שם החברה
טור ב'

)בשקלים חדשים למ"ק(

טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

554 7443 3מי נתניה )2003( בע"מ)28( 

387 4915 5מי עירון בע"מ)29( 

661 3483 4מי עכו בע"מ)30( 

486 7993 3מי ציונה בע"מ)31( 

052 4883 3מי קריית ביאליק)32( 

065 3233 3מי קריית גת בע"מ)33( 

840 2693 4מי רהט בע"מ)34( 

183 7124 4מי רמת גן בע"מ)35( 

314 9833 3מי רעננה בע"מ)36( 

641 0493 4מי רקת טבריה בע"מ)37( 

183 7263 3מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר שבע בע"מ)38( 

360 6294 4מי שקמה תאגיד המים והביוב בע"מ)39( 

465 8564 4מיתב החברה האזורית למים ולביוב  בע"מ)40( 

930 0322 3מניב ראשון בע"מ)41( 

554 0633 4מעיינות אתא בע"מ)42( 

664 8522 2מעיינות המשולש בע"מ)43( 

926 6772 3מעיינות העמקים בע"מ)44( 

491 8733 3מעיינות השרון בע"מ)45( 

780 4674 5מעיינות זיו בע"מ)46( 

485 7714 4סובב שפרעם בע"מ)47( 

567 2153 4עין אפק בע"מ)48( 

208 5543 3עין הכרמים בע"מ)49( 

460 7073 3עין נטפים מפעלי מים וביוב אילת  בע"מ)50( 

308 6994 4פלג הגליל בע"מ)51( 

469 0023 4פלגי מוצקין בע"מ)52( 

330 8634 4פלגי השרון בע"מ)53( 

546 9283 3שרונים מפעלי מים וביוב בע"מ)54( 

922 3592 3תמ"ר תאגיד המים רמלה בע"מ)55( 
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תוספת שנייה

)סעיף 6א(

 תעריפים לשירותים מסוימים

הסכום בשקלים חדשים

בדיקת מד–מים לפי סעיף 47 לכללי מדידת מים )מדי–מים( )1(
התשמ"ח-41988, לרבות החלפה והובלה למד–מים ובתנאי 

שממועד התקנתו חלפו פחות מ–7 שנים -

78 100למד–מים שקוטרו עד "3/4 כולל 

47 135למד–מים שקוטרו מעל "3/4

24 68ניתוק מד–מים לבקשת צרכן )2(

24 68חיבור מד–מים לבקשת צרכן   )3(

מד–מים לרבות התקנתו, באתר שהוכן לכך, בנכס שחובר )4(
לראשונה או מד–מים נוסף, כמשמעותו בסימן ד' בפרק שני 

לכללי אמות המידה, לרבות התקנתו באתר שהוכן לכך - 

23 154למד–מים שקוטרו עד "3/4 כולל

29 330למד–מים שקוטרו מעל "3/4 ועד "1 כולל 

20 417למד–מים שקוטרו מעל "1 ועד "5 1 כולל

30 829למד–מים שקוטרו מעל "5 1 ועד "2 כולל

41 4,141למד–מים שקוטרו מעל "2 ועד "3 כולל

79 6,729למד–מים שקוטרו מעל "3 ועד "4 כולל

49 8,800למד–מים שקוטרו מעל "4 ועד "6 כולל

52 10,353למד–מים שקוטרו מעל "6

41 392למד–מים חמים שקוטרו עד  "3/4 כולל

56 776למד–מים חמים שקוטרו מעל "3/4 ועד "1 כולל

50 1,449למד–מים חמים שקוטרו מעל "1 ועד "5 1 כולל

70 2,070למד–מים חמים שקוטרו מעל "5 1

07 207תוספת לכל מד–מים בגין רכיב קריאה מרחוק

ניתוק מד–מים בשל חוב צרכן וחיבורו מחדש לאחר הסדרת )5(
החוב לפי כללים שנקבעו לפי סעיף 146 לחוק ובהעדרם לפי 

82 112הנחיות הממונה 

ההוצאות שהיו הוצאות בעד הליכי גבייה - )6(
כרוכות בהפעלת 
הליכי גבייה לפי 

סעיף 12ט לפקודת 
המסים )גבייה( אך 

לא יותר מההוצאות 
שנקבעו לפי 13)ג( 

לאותה פקודה
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הסכום בשקלים חדשים

בדיקות נוספות כמשמעותן בסימן ד' בפרק שני לכללי אמות )7(
המידה

47 135למד–מים שקוטרו עד "3/4 כולל

22 367למד–מים שקוטרו מעל "3/4

ביקור מתואם בחצרי צרכן, כמשמעותו בסימן א' בפרק הרביעי )8(
לכללי אמות המידה

16 32

24 12הפקה חוזרת של חשבון תקופתי ושליחתו לפי כללי אמות המידה )9(

הולכת מים בתחומי החברה בעבור ספק באישור מנהל הרשות )10(
הממשלתית לפי סעיף 2)ה( לכללי חישוב עלות 

 תוצאת החישוב
לפי סעיף 11א 

לכללי חישוב עלות

ביקור נוסף או ביקור מתואם לפינוי באמצעות ביובית לפי כללי )11(
250" אמות המידה  

7  בתוספת השלישית לכללים העיקריים - 
)א( בפרט2 )ב( - 

)1( בהגדרה "15", במקום "26 15 שקלים חדשים" יבוא "31 15 שקלים חדשים";

)2( בהגדרה "31 0", במקום "32 0 שקלים חדשים" יבוא "321 0 שקלים חדשים";

)3( בהגדרה "150", במקום "55 152 שקלים חדשים" יבוא "01 153 שקלים חדשים";

)ב( במקום פרט 4 יבוא:

האסורים  בשפכים  המחויבת  מים  כמות  בעד  מים,  למ"ק  "4  )א( התעריף, 
להזרמה למערכת הביוב לפי סעיף 3)א()1( לכללי איכות שפכים, יהיה הסכום 

השווה ל–6 פעמים התעריף לשירותי ביוב 

האסורים  בשפכים  המחויבת  מים  כמות  בעד  מים,  למ"ק  )ב( התעריף, 
שנמצאו  שפכים  איכות  לכללי  3)א()1(  סעיף  לפי  הביוב  למערכת  להזרמה 
בהם גם שפכים חריגים לפי סעיף 3)א()2( לכללי איכות שפכים, יהיה הסכום 
2)א( פרטים  לפי  התעריף  בתוספת  )א(  משנה  פרט  לפי  מהתעריף   המתקבל 

או 3, לפי העניין ";

)ג( במקום הטבלה שבפרט 5 יבוא:

"טור א'
מספר

טור ב'
סוג בדיקה

טור ג'
עלות כל בדיקה בשקלים חדשים 

בהתאם לכמות הבדיקות הקבועות 
בכללי איכות שפכים

0 102דיגום חטף)1(

0 306דיגום מורכב לפי זמן)2(

1 1,428דיגום מורכב לפי ספיקות)3(

)4(BOD86 7

)5(COD81 6

)6(BETM255 1

תיקון התוספת 
השלישית
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"טור א'
מספר

טור ב'
סוג בדיקה

טור ג'
עלות כל בדיקה בשקלים חדשים 

בהתאם לכמות הבדיקות הקבועות 
בכללי איכות שפכים

)7(pH15 3

)8(VOCs'408 2

)9(TSS51 1

)10(VOC408 2

0 102דטרגנטים אניונים)11(

0 102דטרגנטים נוניוניים)12(

1 51זרחן כללי)13(

1 765חומרי נפץ)14(

0 102חנקן כללי)15(

)16()TKN( 8 86חנקן קילדל

2 61כלוריד)17(

כלל פחמימנים הלוגנים )18(
)DOX( 1 357מומסים

3 15מוליכות חשמלית)19(

5 76נתרן)20(

3 66סולפאט)21(

8 91סולפיד)22(

1 255סריקת מתכות כבדות)23(

0 204שמן מינרלי)24(

7 86שמנים ושומנים)25(

50בורון)26(

)27(VSS "50

)א( תחילתם של כללים אלה, למעט האמור בסעיף קטן )ב(, ביום י"ט בטבת התשע"ג   8 
)1 בינואר 2013( 

כ"ג  ביום  אלה,  לכללים   6 בסעיף  כנוסחו  השנייה  לתוספת   11 פרט  של  )ב( תחילתו 
בתמוז התשע"ג )1 ביולי 2013( 

ה' בטבת התשע"ג )18 בדצמבר 2012(
ר ני ש ו ק ר  ד נ ס כ ל א )חמ 3-3873(  

יושב ראש מועצת    

הרשות הממשלתית למים ולביוב   

תחילה
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כללי המים )תעריפי מים המסופקים מאת מקורות( )תיקון(, התשע"ג-2012
לאחר  החוק(,   - )להלן  התשי"ט-11959  המים,  לחוק   112 סעיף  לפי  סמכותה    בתוקף 
שקוימו הוראות סעיף 113 ו–124יח)ד( לחוק,  קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב 

כללים אלה:

)להלן  התשמ"ז-21987  מקורות(,  מאת  המסופקים  מים  )תעריפי  המים  לכללי   1 בסעיף    1
- הכללים העיקריים(, אחרי ההגדרה "ספק" יבוא:

""ספק חד–רשותי" - ספק למעט חברה ולמעט ספק ברשות מקומית, המספק מים בתוך 
תחום יישוב אחד או לספק אחר;

"ספק רב–רשותי" - ספק למעט חברה ולמעט ספק ברשות מקומית, המספק מים בתוך 
תחום של יותר מיישוב אחד;

"ספק ברשות מקומית" - ספק, שלא הקים חברה שחלות עליו הוראות סעיף 6א לחוק 
תאגידי מים וביוב, לרבות ספק כאמור בפרט )3( להגדרת ספק, הפועל בתחום רשות 
מקומית שאינה מועצה אזורית, ולמעט ספק שהוא מועצה מקומית תעשייתית;"  

2  בסעיף 7 לכללים העיקריים -
)1( בפסקה )1( - 

)א( בפסקת משנה 1 1 -  

)1( פסקאות משנה 2 1 1 עד  5 1 1 - יימחקו; 

)2( בפסקת משנה 6 1 1א -

)א( בשנת 2013 - במקום "498 0" יבוא "499 0";

)ב( בשנת 2014 - במקום "621 0" יבוא "623 0";

)ג( בשנת 2015 - במקום "747 0" יבוא "749 0";

)ד( החל בשנת 2016 - במקום "872 0" יבוא "875 0";

)3( בפסקת משנה 7 1 1 -

)א( בפסקת משנה 1, במקום "449 1" יבוא "453 1";

)ב( בפסקת משנה 2, במקום "709 1" יבוא "714 1";

)ג( בפסקת משנה 3, במקום "232 2" יבוא "239 2";

)ב( בפסקת משנה 1 2 1 -

)1( בשנת 2013 - במקום "023 1" יבוא "026 1";

)2( בשנת 2014 - במקום  "052 1" יבוא "055 1";

)3( החל בשנת 2015 - במקום  "083 1" יבוא "086 1";

יבוא   "2010 "בשנת  במילים  המתחילה  הסיפה  במקום   ,1 3 1 משנה  )ג( בפסקת 
;"0 952"

)ד( בפסקת משנה 2 3 1, במקום "9%" יבוא "14%";

)ה( בפסקת משנה 6 1 )1( - 

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

2 ק"ת התשמ"ז, עמ' 1109 

תיקון סעיף 1

תיקון סעיף 7
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)1( בשנת 2013 - במקום "248 1" יבוא "298 1";

)2( בשנת 2014 - במקום "294 1" יבוא "298 1";

)3( בשנת 2015 - במקום "341 1" יבוא "345 1";

)4( החל בשנת 2016 - במקום "387 1" יבוא "391 1";

)2( בפסקה )2(, בפסקת משנה 1 2)3(, במקום  "066 7" יבוא "087 7";

)3( בפסקה )3()ב( - 

)א( בפסקת משנה 1 1 3 - 

)1( ברישה, במקום "לספק שאינו חברה" יבוא "לספק חד–רשותי";

)2( בפסקת משנה 1 1 1 3, במקום "852 1 שקלים חדשים למטר מעוקב" יבוא 
"550 2 ש"ח למ"ק";

)3( בפסקת משנה 2 1 1 3, במקום "104 6 שקלים חדשים למטר מעוקב" יבוא 
"975 6 ש"ח למ"ק";

)ב( אחרי פסקת משנה 1 1 3 יבוא:

"1 1 3א - לספק רב–רשותי - 

1 1 1 3א - בעד כל כמות שעד לכמות המוכרת - 410 2 ש"ח למ"ק;

2 1 1 3א - בעד כל כמות שמעבר לכמות המוכרת -  835 6 ש"ח למ"ק;

1 1 3ב - לספק בתחום רשות מקומית - 

1 1 1 3ב - בעד כל כמות שעד לכמות המוכרת - 050 3 ש"ח למ"ק;

2 1 1 3ב - בעד כל כמות שמעבר לכמות המוכרת - 475 7 ש"ח למ"ק;";

)ג( במקום פסקת משנה 4 2 1 3 יבוא:

הנקוב  מהסכום  נמוך   3 1 2 1 בפסקה  המתקבל   )L( והסכום  "4 2 1 3 היה 
להפחתה מתעריף הייחוס להפקה בסיסית לפי סעיף 3)ב( לתוספת השנייה 
ובין   L שבין  ההפרש   ,3 1 2 2 בפסקה  המתקבל   )H( מהסכום  יופחתו  לחוק, 

הסכום הנקוב להפחתה כאמור, ו–L ייקבע לפי הסכום הנקוב כאמור;";

)ד( בפסקת משנה 3 3 1 3, במקום "610 2 ש"ח למ"ק" יבוא "618 2 ש"ח למ"ק";

)ה( בפסקת משנה 2 3 -

הנקוב  התעריף  מן  ב–35%  הנמוך  "תעריף  במקום   ,)1( משנה  )1( בפסקת 
;"R2–בפסקת משנה 2 1 1 3 יבוא "תעריף הנמוך ב–56% מ

)2( במקום פסקת משנה )3( יבוא:

")3( מים שמליחותם מעל 400 מיליגרם כלור לליטר ושהרכבם מונע 
 - מליחים  מים  שהם  אישר  הרשות  ומנהל  שתייה,  כמי  בהם  שימוש 
תעריף הנמוך ב–66% מ–R2 ואולם אם סופקו המים חלף כמות מוכרת 

;"R2–לפי פסקת משנה 1 1 1 3 יהיה התעריף נמוך ב–80% מ

הנקוב  התעריף  מן  ב–35%  הנמוך  "תעריף  במקום   ,)4( משנה  )3( בפסקת 
;"R2–בפסקת משנה 2 1 1 3" יבוא "תעריף הנמוך ב–56% מ

הנקוב  התעריף  מן  ב–10%  הנמוך  "תעריף  במקום   ,)5( משנה  )4( בפסקת 
 "R2–בפסקת משנה 2 1 1 3" יבוא "תעריף הנמוך ב–40% מ
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3  בסעיף 8 לכללים העיקריים - 
)1( במקום סעיף קטן )א( יבוא:

כל  בעד  מקומית,  ברשות  ספק  שחייבה  הסכומים  מתוך  תפריש  ")א( מקורות 
לכל  שסופקו  למים  מהחיוב  למ"ק  ש"ח   0 42 של  סכום  לו,  שסיפקה  מים  כמות 
מטרת צריכה או שימוש למעט לחקלאות וסכום של  0873 0 ש"ח למ"ק שסופקו 

לחקלאות ";

)2( בסעיף קטן )ב(, במקום "שתגבה מקורות לפי התעריפים" יבוא "שהפרישה מקורות 
בניכוי הוצאות גבייה, מתוך הסכומים" ובסופו יבוא:

"הוצאות גבייה" - 3% מתוך הסכומים שגבתה מקורות מהחיובים שטרם שולמו, 
  )2012 בדצמבר   31( התשע"ג  בטבת  י"ח  יום  שעד  לתקופה  )א(,  קטן  סעיף  לפי 
אלה  סכומים  בשל  מקורות  גבתה  אשר  הפיגורים  ריבית  שבין  ההפרש  בתוספת 
ובין הריבית, כהגדרתה בסעיף זה, בעבור התקופה החל ביום י"ט בטבת התשע"ג 
)1 בינואר 2013(, ו–8% מסך כל החיובים, לפי סעיף קטן )א(, שחייבה מקורות החל 

ביום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013(;";

)3( בסעיף קטן )ג(, במקום "שתגבה" יבוא "שתפריש";

)4( בסעיף קטן )ד(, במקום "לפי סעיף קטן )א(" יבוא "מהחברה שהוקמה כאמור, לפי 
תעריף של ספק ברשות מקומית ותחייב את החברה לפי תעריף של ספק רב–רשותי"; 

)5( בסעיף קטן )ה(, במקום "שגבתה ממנה" יבוא "שהפרישה בעבורה";

)6( במקום סעיף קטן )ו( יבוא:

הרשות  מועצת  באישור  הממונה,  רשאי  )א(,  קטן  בסעיף  האמור  אף  ")ו( על 
הממשלתית להורות למקורות להפחית מהסכומים שהיא גובה מספק כאמור בפרט 
)3( להגדרה ספק, בתנאים ולתקופה שיורה ובלבד שתעריף שישלם הספק כאמור 
שיתופית,  אגודה  שהוא  כאמור  ספק  לגבי  חד–רשותי;  לספק  מתעריף  יפחת  לא 
יורה הממונה כאמור רק לאחר שהתייעץ עם רשם האגודות כמשמעותו בפקודת 
המים  משק  למצב  לב  בשים  סמכותו  את  יפעיל  הממונה  השיתופיות3;  האגודות 
והביוב בתחום הספק האמור, וליעילות ניהול משק המים והביוב בידי אותו ספק;"      

4  במקום סעיף 10 לכללים העיקריים יבוא: 

"מפעל המנוהל 
במשותף עם תאגיד 

של צרכנים

10    במפעל מקורות, שלידו קיים תאגיד של צרכנים המקיף את 
כל הצרכנים של מפעל המים או מרביתם, הנוטל חלק פעיל 
הממשלתית,  הרשות  מנהל  לדעת  ותורם,  המפעל  בהנהלת 
התעריף,  יהיה  מקורות,  מפעל  של  לניהולו  ממשית  תרומה 
כאמור  לצרכנים  מהמפעל  המים  אספקת  של  העלויות  סך 
לחקלאות  מים  להפקת  הקבועים  ההפקה  היטלי  ובכללן 
בהתאם לאזור ההפקה ולהפקת מים למטרות צריכה ביתית 
או תעשייה באזור המערכת הארצית למי שאינו מפיק עירוני 

בניכוי עלות המים שסיפק המפעל למפעל מקורות אחר "

בסעיף 12א לכללים העיקריים, אחרי סעיף קטן )א1( יבוא:   5
")א2( מנהל הרשות הממשלתית יפרסם, באתר האינטרנט של הרשות הודעה לעניין 

התעריף שיתקבל לפי סעיף 10 והחלטות הממונה לפי סעיף 8)ו(;" 

תיקון סעיף 8

__________
3 חוקי א"י, כרך א', עמ' 336 

תיקון סעיף 12א

החלפת סעיף 10
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6  תחילתם של כללים אלה ביום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013( 
התשע"ד בטבת  כ"ח  יום  עד   )2013 בינואר   1( התשע"ג  בטבת  י"ט  שמיום  בתקופה    7 

 - זמר  "עיון  נאמר  העיקריים  לכללים   1 5)1(7 בסעיף  כאילו  יראו   )2013 בדצמבר   31(
התעריפים שבפסקת משנה 7 1 1, לפי העניין, בהפחתה של 2 0 ש"ח" 

ה' בטבת התשע"ג )18 בדצמבר 2012(
ר ני ש ו ק ר  ד נ ס כ ל א )חמ 3-807(  

יושב ראש מועצת    

הרשות הממשלתית למים ולביוב   

 כללי המים )תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים( )תיקון מס' 2(,
התשע"ג-2012

שקוימו  לאחר  החוק(,   - )להלן  התשי"ט-11959  המים,  לחוק  סעיף 112  לפי  סמכותה    בתוקף 
הוראות סעיף 113 ו–124יח)ד( לחוק, קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:

התשנ"ד-21994 מקומיים(,  ספקים  שמספקים  מים  )תעריפי  המים  לכללי   4 בסעיף    1 
)להלן - הכללים העיקריים( - 

)1( בפסקה )1( -

)א(  בפסקת משנה )1 1(, במקום "535 3" יבוא "036 3";

)ב( בפסקת משנה )2 1(, במקום "436 4" יבוא 953 3";

)2( בפסקה )2(, במקום "028 3 שקלים חדשים למטר מעוקב" יבוא "063 3 שקלים חדשים 
למטר מעוקב";

)3( בפסקה )3(, בפסקת משנה )2 3(,  במקום "232 0" יבוא "235 0";

)4(  בפסקה )5(3 5, במקום "המשולם בעד כמות מוכרת, כמפורט בכללים אלה" יבוא 
"הנקוב בסעיף )7()3()ב(2 1 1 3 בכללי מקורות" 

2  בסעיף 5 לכללים העיקריים - 
)1( בסעיף קטן )א(, במקום "087 0" יבוא "088 0"; 

)2( בסעיף קטן )ב(, במקום "סכום של 627 1 שקלים חדשים למ"ק" יבוא "סכום של 42 0 
שקלים חדשים למ"ק"; 

)3( אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:

הרשות  מועצת  באישור  הממונה,  רשאי  )ב(,  קטן  סעיף  הוראות  אף  ")ב1( על 
הממשלתית, לאשר לספק מקומי שאינו עירייה או מועצה מקומית לעשות שימוש 
בכספים המועברים לפי סעיף קטן )ב(, בתנאים ולתקופה שיורה; אישור כאמור לגבי 
ספק מקומי שהוא אגודה שיתופית המספקת מים יינתן רק לאחר שהממונה התייעץ 
עם רשם האגודות כמשמעותו בפקודת האגודות השיתופיות3; הממונה יפעיל את 
סמכותו בשים לב למצב משק המים והביוב בתחום הספק האמור, וליעילות ניהול 

משק המים והביוב לרבות הפקת המים ואספקתם בידי אותו ספק ";     

תחילה

הוראת שעה

תיקון סעיף 4

תיקון סעיף 5

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

2 ס"ח התשנ"ד, עמ' 885; התשע"ג, עמ' 312 

3 חוקי א"י, כרך א', עמ' 336 
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)4( בסעיף קטן )ג(, במקום "סכום של 627 1 שקלים חדשים למ"ק" יבוא "סכום של 42 0 
שקלים חדשים למ"ק" 

3  תחילתם של כללים אלה ביום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013( 

ה' בטבת התשע"ג )18 בדצמבר 2012(
ר ני ש ו ק ר  ד נ ס כ ל א )חמ 3-29-ת1(  

יושב ראש מועצת    

הרשות הממשלתית למים ולביוב   

 כללי איגודי ערים )תעריפים לשירותי ביוב שמספק איגודן תשתיות
איכות הסביבה( )תיקון(, התשע"ג-2012

  בתוקף סמכותה לפי סעיף 18)ב()3( לחוק איגודי ערים, התשט"ו-11955, ולפי סעיף 102 
סעיפים  הוראות  שקוימו  ולאחר  החוק(   - )להלן  התשס"א-22001  וביוב,  מים  תאגידי  לחוק 

102)ו( ו–107 לחוק, קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:

אחרי סעיף 2)ב( לכללי איגודי ערים )תעריפים לשירותי ביוב שמספק איגודן תשתיות    1
איכות סביבה(, התשע"א-32010 )להלן - הכללים העיקריים(, יבוא:

")ג( השיעור הנקוב בתוספת אינו כולל מס ערך מוסף, כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, 
התשל"ו-41976 " 

2  בסעיף 13א לכללים העיקריים, סעיף קטן )ב( - יימחק 
3  במקום פרט 2 בתוספת לכללים העיקריים יבוא:

"2  לספק שהוא תאגיד מים וביוב:

האגרה בשקלים חדשים

לכל מטר מעוקב של מים שמספק תאגיד 
המים והביוב לצרכניו, למעט מים לגינון 
מים  ולרבות  חקלאות  למטרת  או  ציבורי 
להזרמה  שאושרו  תהום  במי  שמקורם 

למערכת הביוב -

794 2לשנת 2013

662 2" לשנת 2014 ואילך

4  תחילתם של כללים אלה ביום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013( 

ה' בטבת התשע"ג )18 בדצמבר 2012(
ר ני ש ו ק ר  ד נ ס כ ל א )חמ 3-4018(  

יושב ראש מועצת    

הרשות הממשלתית למים ולביוב   

תחילה

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

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

3 ק"ת התשע"א, עמ' 384 

4 ס"ח התשל"ו, עמ' 52 

תיקון סעיף 2

תיקון סעיף 13א

תיקון התוספת

תחילה
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 כללי תאגידי מים וביוב )חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת
מים או ביוב( )תיקון מס' 2(, התשע"ג-2012

  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 101 ו–103 לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-12001 )להלן 
- החוק(, ולאחר שקוימו הוראות סעיף 107 לחוק, קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים 

ולביוב כללים אלה:

בסעיף 1 לכללי תאגידי מים וביוב )חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת מים    1
או ביוב(, התש"ע-22009 )להלן - הכללים העיקריים( -

)1( אחרי ההגדרה "המדרג החברתי כלכלי" יבוא:

""חברה )א(" - חברה שהוקמה אחרי 1 בינואר 2008 ומתקיים לגביה אחד מאלה: 

)1( היא פועלת בתחום של רשות מקומית אחת והרשות המקומית משויכת 
לאשכולות 1 עד 4 במדרג החברתי-כלכלי;

גודל  בין  והיחס  אחת  מקומית  מרשות  יותר  של  בתחום  פועלת  היא    )2(
האוכלוסייה המתגוררת בתחום רשות מקומית המשויכת לאשכולות 1 עד 
4 במדרג החברתי-כלכלי ערב הקמת החברה או ערב הוספת תחום רשות 
מקומית נוספת לתחום החברה לגבי פעילות חיונית, ובין כלל האוכלוסייה 

המתגוררת בתחום פעולת החברה הוא למעלה מ–65 אחוזים";

"חברה )ב(" - חברה הפועלת בתחום של יותר מרשות מקומית אחת והיחס שבין 
גודל האוכלוסייה המתגוררת בתחום רשות מקומית המשויכת לאשכולות 1 
עד 4 במדרג החברתי-כלכלי ערב הקמת החברה או ערב הוספת תחום רשות 
מקומית נוספת לתחום החברה לגבי פעילות חיונית, ובין כלל האוכלוסייה 
המתגוררת בתחום פעולת החברה הוא בין 10 אחוזים לבין 65 אחוזים ואם 
שלמעלה  ביחס   )2008 בינואר   1( התשס"ח  בטבת  כ"ג  לפני  הוקמה  החברה 

מ–65 אחוזים";

"חברה )ג(" - חברה שאינה חברה )א( או )ב(, הפועלת בתחום של רשות מקומית 
אחת והרשות המקומית משויכת לאשכולות 5 עד 6 במדרג החברתי-כלכלי, 
האוכלוסייה  גודל  בין  והיחס  אחת  מקומית  מרשות  יותר  של  בתחום  או 
המתגוררת בתחומי כל אחת מהרשויות המקומיות ערב הקמת החברה או 
ערב הוספת תחום רשות מקומית נוספת לתחום החברה לגבי פעילות חיונית, 
לבין כלל האוכלוסייה המתגוררת בתחומי פעילות החברה, במכפלת המדרג 

החברתי-כלכלי של כל רשות מקומית, נמוך מ–7;" 

2  בסעיף 7)ג( לכללים העיקריים, המילה "תחזוקה" - תימחק 
3  במקום סעיף 8 לכללים העיקריים יבוא:

"עלויות מוכרות 
בעבור הון חוזר

8  עלות מוכרת בעבור הון חוזר תהיה -

)1( לשירותי מים של חברה - 051 0 שקלים חדשים למ"ק;

)2( לשירותי ביוב של חברה - 200 0 שקלים חדשים למ"ק "

בסעיף 9 לכללים העיקריים, במקום "כמשמעותם בסעיף 5)ב(" יבוא "כערכן ביום ההפעלה    4
בתוספת מחצית מערך זכויות המים במכפלת שיעור ההון העצמי לפי סעיף 5)ב( "

תיקון סעיף 1

תיקון סעיף 7

החלפת סעיף 8

תיקון סעיף 9

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

2 ק"ת התש"ע, עמ' 418; התשע"ג, עמ' 312 
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5  בסעיף 10 לכללים העיקריים, במקום סעיפים קטנים ׁׁׁ)א( עד )ג( יבוא:
")א( לעניין סעיף זה:

"A" - מקדם גבייה מים בגובה 829 29 ש"ח;

"1A" - מקדם גבייה ביוב בגובה 915 14 ש"ח;

"B" - מספר מוני המים בשנה האחרונה שלגביה היו קיימים ברשות הממשלתית 
נתונים, נכון למועד אישור מפקד הנכסים או למועד העדכון התלת שנתי, האחרון 

שנעשה לגבי אותה חברה;

"C" - מקדם פריסה בגובה 46,040 ש"ח;

"D" - מספר הרשויות המקומיות שבתחומן מבצעת החברה פעילות חיונית, בשנה 
מסוימת;

"E" -  מקדם הוצאות הנהלה וכלליות, בשקלים חדשים -

)1( לחברה )א( - בשנת 2013 מקדם בגובה 327 0; בשנת 2014 מקדם בגובה 
308 0; בשנת 2015 מקדם בגובה 289 0 ומשנת 2016 מקדם בגובה 270 0;

)2( לחברה )ב( או )ג( - בשנת 2013 מקדם בגובה 297 0; בשנת 2014 מקדם 
בגובה 289 0 ומשנת 2015 מקדם בגובה 270 0 ש"ח;

)3( לכל חברה אחרת - מקדם בגובה 270 0;

"F" - מקדם הולכה למט"ש בגובה 04 0 ש"ח לחברה שעלות ההולכה לא הוכרה 
לפי סעיף 11 לכללים אלה; 

"G" - כמות מים נכנסת;

"H" - מקדם תפעול מערכת המים בגובה 596 0 ש"ח;

"H1" - מקדם תפעול מערכת ביוב בגובה 305 0 ש"ח;

"I" - לחברה בעלת גובה הרמה ממוצע משוקלל למ"ק של מעל 200 מטרים ושאינה 
בעלת הפקה עצמית 17 0 ש"ח;

"J" -  לחברה שסך כל אספקת המים לחקלאות בה עולה על 5% מכמות המים 
הנכנסת 42 0 ש"ח במכפלת סך כל כמות המים שסופקה לחקלאות ובחלוקה 

לסך כל כמות המים הנכנסת ובהפחתה של 021 0 ש"ח;

)ב( עלויות תפעול ומינהלה מוכרות יהיו -

)1( לשירותי מים של חברה -

A*B+C*)D-1( +E+H+I+J
                    G

)2( לשירותי ביוב של חברה -

A1*B+C*)D-1(+E+H1+F
                    G

וביוב  מים  לשירותי  תשלומים  לחברה  נקבעו  )ב(,  קטן  בסעיף  האמור  אף  )ג( על 
מסוימים, בכללי התעריפים, יופחתו מעלויות תפעול ומינהלה מוכרות לשירותי מים 

של חברה, סך של 04 0 ש"ח למ"ק "

תיקון סעיף 10
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6  אחרי סעיף 10 לכללים העיקריים יבוא:

"עלויות מוכרות 
לשירותי ביוב 

באמצעות ביוביות

10א  )א( לעניין סעיף זה -

"A"  - מקדם הוצאות שאיבה בגובה 600 ש"ח;

לרשת  מחוברות  שאינן  הדיור  יחידות  מספר   - "B"
של  האינטרנט  באתר  שפורסם  כפי  הציבורית, 

הרשות הממשלתית;  

"C"  - כמות מים נכנסת;

שאינן  הדיור  יחידות  מספר  שבין  "D" - היחס 
באתר  שפורסם  כפי  הציבורית,  לרשת  מחוברות 
כל  סך  לבין  הממשלתית  הרשות  של  האינטרנט 
הממשלתית  לרשות  הידוע  הדיור  יחידות  מספר 
בהתאם לשנה האחרונה אשר לגביה היו קיימים 

ברשות הממשלתית נתונים כאמור;

"E" - מקדם השתתפות בגובה 7 0 ש"ח;

"F" - מקדם השלמת פיתוח - בשנת 2013 מקדם בגובה 
100%; בשנת 2014 מקדם בגובה 75%; בשנת 2015 
מקדם בגובה 50%; בשנת 2016 מקדם בגובה 25% 

ומשנת 2017 מקדם בגובה 0% 

)ב( עלויות מוכרות לשירותי ביוב באמצעות ביוביות בחברה 
הציבורית  לרשת  הדיור  יחידות  חיבורי  השלמת  אחוז  שבה 
יהיו: המידה,  אמות  כללי  לפי  ושבוצעו  מ–90%  קטן   )Dׂ( 

" A*B-C*)1-D(*E*F

7  בסעיף 11)א( לכללים העיקריים - 
)1( בפסקה )1(, במקום "652 0" יבוא "654 0";

)2( בפסקה )2(, במקום "653 1" יבוא "658 1";

)3( בפסקה )3(, במקום "968 1" יבוא "974 1";

)4( בפסקה )4(, במקום "178 2" יבוא "185 2" 

8  אחרי סעיף 11א לכללים העיקריים יבוא: 

"עלות להולכת מים 
המבוצעת בידי אחר

11ב  )א( עלות הולכת מים המבוצעת שלא בידי החברה, תהיה 
)הוראת  תשתית(  שירותי  למתן  )תעריפים  המים  כללי  לפי 
בכפוף  תשתית(3,  כללי   - )להלן  התשע"א-32011  שעה(, 

לשינויים האלה:

)1(  לא יווספו 10% לחישוב העלות;

)2( עלות הקווים, המצויים בתוך תחום בנוי, יחושבו 
לפי 160% מהקבוע במחירון;

)ב( לעניין סעיף זה, "מחירון" - כהגדרתו בכללי תשתית "

תיקון סעיף 11

הוספת סעיף 11ב

__________
3 ק"ת התשע"א, עמ' 1230 

הוספת סעיף 10א
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9  במקום סעיף 12 לכללים העיקריים יבוא:

 "שיעור פחת
מים מוכר

12  )א( שיעור פחת מים מוכר של חברה יהיה 8% 

יהיה   ,2015 שנת  סוף  עד  )א(,  קטן  בסעיף  האמור  )ב( על 
שיעור פחת מים מוכר של חברה, באחוזים - 

)1( לחברה )א( - 

)א( בשנת 2013 - 25 11;

)ב( בשנת 2014 - 17 10;

)ג( בשנת 2015 - 08 9;";
)2( לחברה )ב( - 

)א( בשנת 2013 - 25 9;

)ב( בשנת 2014 - 63 8;

)3( לחברה )ג(, בשנת 2013 - 5 8 "

10  במקום סעיף 13 לכללים העיקריים יבוא:

 "מקדם פחת
מים מוכר

13  )א( מקדם פחת מים מוכר של חברה יהיה 087 1 

)ב( על אף האמור בסעיף קטן )א(, עד סוף שנת 2015, יהיה 
מקדם פחת מים מוכר של חברה -  

)1( לחברה )א( - 

)א( בשנת 2013 - 127 1;

)ב( בשנת 2014 - 113 1;

)ג( בשנת 2015 - 100 1;";

)2( לחברה )ב( - 

)א( בשנת 2013 - 102 1;

)ב( בשנת 2014 - 094 1;

)3( לחברה )ג(, בשנת 2013 - 093 1 "

11  במקום סעיף 15 לכללים העיקריים יבוא:

 "שיעור פחת
גבייה מוכר

15  )א( שיעור פחת גבייה מוכר של חברה יהיה  2% 

יהיה   ,2015 שנת  סוף  עד  )א(,  קטן  בסעיף  האמור  )ב( על 
שיעור פחת גבייה מוכר של חברה, באחוזים -   

)1( לחברה )א( - 

)א( בשנת 2013 - 9;

)ב( בשנת 2014 - 67 6;

)ג( בשנת 2015 - 33 4;

)2( לחברה )ב( או )ג(, בשנת 2013 - 4 "

החלפת סעיף 13

החלפת סעיף 12

החלפת סעיף 15
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12  במקום סעיף 16 לכללים העיקריים יבוא:

 "מקדם פחת
גבייה מוכר

16  )א( מקדם פחת גבייה מוכר של חברה יהיה  020 1 

יהיה   ,2015 שנת  סוף  עד  )א(,  קטן  בסעיף  האמור  )ב( על 
מקדם פחת גבייה מוכר של חברה - 

)1( לחברה )א( - 

)א( בשנת 2013 - 099 1;

)ב( בשנת 2014 - 071 1;

)ג( בשנת 2015 - 045 1;

)2( לחברה )ב( או )ג(, בשנת 2013 - 042 1 "

בסעיף 36)א( לכללים העיקריים, במקום "י"ח בטבת התשע"ג )31 בדצמבר 2012(" יבוא    13
"כ"ב בתמוז התשע"ג )30 ביוני 2013(" 

14  במקום התוספות הראשונה, השנייה והשלישית לכללים העיקריים יבוא:

"תוספת ראשונה
)סעיף 19(

עלות נמוכה מוכרת לחלוקת מים

פרט
טור א'

שם החברה
טור ב'

)בשקלים חדשים למ"ק(

   טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

209 6633 3אל עין בע"מ1 

הגיחון תאגיד המים והביוב 2 
של ירושלים בע"מ

3 3642 993

035 5853 3הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ3 

176 6103 3התנור מים וביוב בע"מ4 

476 9252 2יובלים אשדוד בע"מ5 

105 3363 3יובלים בשומרון בע"מ6 

634 9722 2ימים תאגיד המים של קריית ים בע"מ7 

449 7243 3כפרי גליל תחתון בע"מ8 

426 9052 2מי אביבים 2010 בע"מ9 

677 1372 3מי אונו בע"מ10 

672 2022 3מי אשקלון בע"מ11 

903 4732 3מי שמש בע"מ12 

676 2342 3מי ברק בע"מ13 

308 9222 2מי בת ים בע"מ14 

405 8392 2מי גבעתיים בע"מ15 

973 5422 3מי גליל בע"מ16 

החלפת התוספות 
הראשונה, השנייה 

והשלישית

תיקון סעיף 36

החלפת סעיף 16
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פרט
טור א'

שם החברה
טור ב'

)בשקלים חדשים למ"ק(

   טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

733 2482 3מי גני תקווה בע"מ17 

080 2433 3מעיינות הדרום בע"מ18 

449 8102 2מי הוד השרון בע"מ19 

443 8952 2מי הרצליה בע"מ20 

104 4913 3נווה מדבר בע"מ21 

546 9902 2מי חדרה בע"מ22 

094 5543 3מי יבנה בע"מ23 

074 2373 3מי כרמל בע"מ24 

904 4882 3מי לוד בע"מ25 

880 1472 3מי מודיעין בע"מ26 

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

3 2242 933

816 4762 3מי נתניה )2003( בע"מ28 

861 1661 4מי עירון בע"מ29 

306 4683 3מי עכו בע"מ30 

583 1182 3מי ציונה בע"מ31 

412 8242 2מי קריית ביאליק בע"מ32 

706 2972 3מי קריית גת בע"מ33 

026 4453 3מי רהט בע"מ34 

467 7862 2מי רמת גן בע"מ35 

755 9342 2מי רעננה בע"מ36 

991 4323 4מי רקת טבריה בע"מ37 

מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר 38 
שבע בע"מ

3 0282 722

472 0512 3מי שקמה תאגיד המים והביוב בע"מ39 

מיתב החברה האזורית למים ולביוב 40 
בע"מ

3 1252 666

166 9123 3מניב ראשון בע"מ41 

608 9472 2מעיינות אתא בע"מ42 

966 6262 3מעיינות המשולש בע"מ43 

816 9142 2מעיינות העמקים בע"מ44 

699 1662 3מעיינות השרון בע"מ45 



קובץ התקנות 7195, י"ב בטבת התשע"ג, 25.12.2012 352

פרט
טור א'

שם החברה
טור ב'

)בשקלים חדשים למ"ק(

   טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

468 3302 3מעיינות זיו בע"מ46 

369 9313 3סובב שפרעם בע"מ47 

639 8402 2עין אפק בע"מ48 

756 2582 3עין הכרמים בע"מ49 

364 9662 2עין נטפים מפעלי מים וביוב אילת בע"מ50 

428 8863 3פלג הגליל בע"מ51 

730 0462 3פלגי מוצקין בע"מ52 

152 4683 3פלגי השרון בע"מ53 

629 0962 3שרונים מפעלי מים וביוב בע"מ54 

995 4072 3תמ"ר תאגיד המים רמלה בע"מ55 

תוספת שנייה
)סעיף 20(

עלות גבוהה מוכרת לחלוקת מים

פרט
טור א'

שם החברה
טור ב'

)בשקלים חדשים למ"ק(

   טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

635 0283 4אל עין בע"מ1 

הגיחון תאגיד המים והביוב 2 
של ירושלים בע"מ

3 4933 182

461 9503 3הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ3 

365 7383 3התנור מים וביוב בע"מ4 

665 0532 3יובלים אשדוד בע"מ5 

294 4643 3יובלים בשומרון בע"מ6 

824 1002 3ימים תאגיד המים של קריית ים בע"מ7 

875 0893 4כפרי גליל תחתון בע"מ8 

521 9382 2מי אביבים 2010 בע"מ9 

772 1712 3מי אונו בע"מ10 

861 3302 3מי אשקלון בע"מ11 

329 8383 3מי שמש בע"מ12 

102 5983 3מי ברק בע"מ13 

497 0502 3מי בת ים בע"מ14 

499 8732 2מי גבעתיים בע"מ15 
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פרט
טור א'

שם החברה
טור ב'

)בשקלים חדשים למ"ק(

   טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

399 9073 3מי גליל בע"מ16 

828 2812 3מי גני תקווה בע"מ17 

506 6083 3מעיינות הדרום בע"מ18 

543 8432 2מי הוד השרון בע"מ19 

538 9282 2מי הרצליה בע"מ20 

530 8563 3נווה מדבר בע"מ21 

735 1192 3מי חדרה בע"מ22 

283 6833 3מי יבנה בע"מ23 

168 2703 3מי כרמל בע"מ24 

330 8523 3מי לוד בע"מ25 

975 1802 3מי מודיעין בע"מ26 

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

3 3523 123

006 6043 3מי נתניה )2003( בע"מ28 

847 5313 4מי עירון בע"מ29 

732 8323 3מי עכו בע"מ30 

677 1512 3מי ציונה בע"מ31 

506 8572 2מי קריית ביאליק בע"מ32 

132 6623 3מי קריית גת בע"מ33 

452 8103 3מי רהט בע"מ34 

561 8202 2מי רמת גן בע"מ35 

849 9672 2מי רעננה בע"מ36 

417 7974 4מי רקת טבריה בע"מ37 

מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר 38 
שבע בע"מ

3 1562 911

661 1792 3מי שקמה תאגיד המים והביוב בע"מ39 

מיתב החברה האזורית למים ולביוב 40 
בע"מ

3 2532 856

260 9463 3מניב ראשון בע"מ41 

797 0752 3מעיינות אתא בע"מ42 

392 9913 3מעיינות המשולש בע"מ43 

911 9472 2מעיינות העמקים בע"מ44 

794 1992 3מעיינות השרון בע"מ45 

594 6953 3מעיינות זיו בע"מ46 
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פרט
טור א'

שם החברה
טור ב'

)בשקלים חדשים למ"ק(

   טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

795 2963 4סובב שפרעם בע"מ47 

828 9682 2עין אפק בע"מ48 

945 3862 3עין הכרמים בע"מ49 

עין נטפים מפעלי מים וביוב אילת 50 
בע"מ

3 0942 553

854 2503 4פלג הגליל בע"מ51 

920 1742 3פלגי מוצקין בע"מ52 

247 5013 3פלגי השרון בע"מ53 

723 1292 3שרונים מפעלי מים וביוב בע"מ54 

421 7723 3תמ"ר תאגיד המים רמלה בע"מ55 

תוספת שלישית
)סעיף 19א(

עלות מוכרת לחלוקת מים לגינון ציבורי

פרט
טור א'

שם החברה
טור ב'

)בשקלים חדשים למ"ק(

   טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

551 1173 4אל עין בע"מ1  

הגיחון תאגיד המים והביוב 2  
של ירושלים בע"מ

3 6323 067

281 8463 3הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ3  

284 8493 3התנור מים וביוב בע"מ4  

551 1172 3יובלים אשדוד בע"מ5  

252 8183 3יובלים בשומרון בע"מ6  

724 2902 3ימים תאגיד המים של קריית ים בע"מ7  

794 3593 4כפרי גליל תחתון בע"מ8  

497 0632 3מי אביבים 2010 בע"מ9  

729 2952 3מי אונו בע"מ10  

759 3252 3מי אשקלון בע"מ11  

126 6923 3מי שמש בע"מ12  

996 5612 3מי ברק בע"מ13  
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פרט
טור א'

שם החברה
טור ב'

)בשקלים חדשים למ"ק(

   טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

446 0112 3מי בת ים בע"מ14  

472 0382 3מי גבעתיים בע"מ15  

262 8273 3מי גליל בע"מ16  

789 3552 3מי גני תקווה בע"מ17  

388 9543 3מעיינות הדרום בע"מ18  

513 0792 3מי הוד השרון בע"מ19  

487 0532 3מי הרצליה בע"מ20  

439 0053 4נווה מדבר בע"מ21  

640 2062 3מי חדרה בע"מ22  

223 7893 3מי יבנה בע"מ23  

127 6923 3מי כרמל בע"מ24  

109 6753 3מי לוד בע"מ25  

930 4962 3מי מודיעין בע"מ26  

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

3 5763 010

927 4922 3מי נתניה )2003( בע"מ28  

834 3993 4מי עירון בע"מ29  

563 1293 4מי עכו בע"מ30  

636 2022 3מי ציונה בע"מ31  

457 0222 3מי קריית ביאליק בע"מ32  

910 4762 3מי קריית גת בע"מ33  

299 8653 3מי רהט בע"מ34  

534 1002 3מי רמת גן בע"מ35  

805 3712 3מי רעננה בע"מ36  

247 8124 4מי רקת טבריה בע"מ37  

מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר 38  
שבע בע"מ

3 3832 817

614 1802 3מי שקמה תאגיד המים והביוב בע"מ39  

מיתב החברה האזורית למים ולביוב 40  
בע"מ

3 3792 813
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פרט
טור א'

שם החברה
טור ב'

)בשקלים חדשים למ"ק(

   טור ג'
לנכס ותיק

)בשקלים חדשים למ"ק(

208 7743 3מניב ראשון בע"מ41  

718 2842 3מעיינות אתא בע"מ42  

134 7003 3מעיינות המשולש בע"מ43  

859 4242 3מעיינות העמקים בע"מ44  

753 3192 3מעיינות השרון בע"מ45  

526 0923 4מעיינות זיו בע"מ46  

701 2673 4סובב שפרעם בע"מ47  

750 3152 3עין אפק בע"מ48  

852 4182 3עין הכרמים בע"מ49  

עין נטפים מפעלי מים וביוב אילת 50  
בע"מ

3 0362 471

744 3093 4פלג הגליל בע"מ51  

837 4032 3פלגי מוצקין בע"מ52  

223 7883 3פלגי השרון בע"מ53  

684 2492 3שרונים מפעלי מים וביוב בע"מ54  

186 3"752 3תמ"ר תאגיד המים רמלה בע"מ55  

)א( תחילתם של כללים אלה, למעט האמור בסעיף קטן )ב(, ביום י"ט בטבת התשע"ג    15
)1 בינואר 2013( 

)ב( תחילתו של סעיף 10א לכללים העיקריים כנוסחו בסעיף 6 לכללים אלה, ביום כ"ג 
בתמוז התשע"ג )1 ביולי 2013( 

ה' בטבת התשע"ג )18 בדצמבר 2012(
ר ני ש ו ק ר  ד נ ס כ ל א )חמ 3-3869(  

יושב ראש מועצת    

הרשות הממשלתית למים ולביוב   

 כללי המים )תעריפים למתן שירותי תשתית( )הוראת שעה( )תיקון(,
התשע"ג-2012

לאחר  החוק(,   - )להלן  התשי''ט-11959  המים,  לחוק  35א)ו(  סעיף  לפי  סמכותה    בתוקף 
ולביוב  למים  הממשלתית  הרשות  מועצת  קובעת  לחוק,  124יח)ד(  סעיף  הוראות  שקוימו 

כללים אלה:

תחילה

__________
1 ס"ח התשי"ט, עמ' 169; התשס"ו, עמ' 331 
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שעה(, )הוראת  תשתית(  שירותי  למתן  )תעריפים  המים  לכללי   10 סעיף  אחרי    1 
התשע"א- 22011  )להלן - הכללים העיקריים(, יבוא:

"תעריף שירותי 
תשתית בעמק חפר

תמורת  השירות  לנותן  השירות  מקבל  שישלם  10א  התעריפים 
נותן  השקעות  בעד  חפר,  עמק  באזור  תשתית  שירותי  מתן 
השירות בתשתית המשרתת את מפעל הקולחים ייקבעו לפי 
ההשקעה  של  ופחת  הריבית  הוצאות  ההון,  על  התשואה 
ז'  סימן  לפי  שיחושבו  במפעל  השירות  נותן  של  המוכרת 
לפרק ג לכללי המים )חישוב עלויות והכנסות, הכרה בפיתוח 
התשע"א- מקורות(,  על  החלות  דיווח  וחובות  מים  מפעלי 

במפעל  השירות  נותן  של  המוכרת  להשקעה  ביחס   ,32011
ובחלוקה על פני שנים עשר חודשים בכל שנה; לעניין סעיף 
הרשות  שהכירה  כפי  השקעה,   - המוכרת"  "ההשקעה  זה, 

הממשלתית בנכסים המשמשים מפעל זה "

2  בסעיף 12 לכללים העיקריים, במקום "עד יום י"ח בטבת התשע"ג )31 בדצמבר 2012("
יבוא "עד יום י"ג בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 2017("   

ה' בטבת התשע"ג )18 בדצמבר 2012(
ר ני ש ו ק ר  ד נ ס כ ל א )חמ 3-4256(  

יושב ראש מועצת    

הרשות הממשלתית למים ולביוב   __________
2 ק"ת התשע"א, עמ' 1230 

3 ק"ת התשע"א, עמ' 806 

הודעת הפיקוח על עסקי ביטוח )אגרות(, התשע"ג-2012
)להלן  התשמ"ד-11984  )אגרות(,  ביטוח  עסקי  על  הפיקוח  לתקנות   10 לתקנה    בהתאם 

- התקנות(, אני מודיע לאמור:

אלה סכומי האגרות שבתוקף החל ביום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013(:   1

הסכום בשקלים חדשיםהאגרה

ענף  לכל  לויידס,  מורשה  לרבות  מבטח,  של  רישיון  )1( אגרת 
ביטוח שהורשה לעסוק בו -

19,452ׁׁ)א( בביטוח חיים )תקנה 2)1( לתקנות(

7,663)ב( בכל ענף אחר )תקנה 2)2( לתקנות(

884)2( )א( אגרת רישיון לסוכן יחיד )תקנה 3)א( לתקנות(

1,768)ב( אגרת רישיון לסוכן תאגיד )תקנה 3)ב( לתקנות(

ענף  לכל  לויידס,  מורשה  למעט  מבטח,  של  שנתית  )3( אגרה 
ביטוח שהורשה לעסוק בו באותה שנה -

12,437)א( בביטוח חיים )תקנה 4)א()1( לתקנות(

הוספת סעיף 10א

תיקון סעיף 12

עדכון אגרות

__________
ק"ת התשמ"ד, עמ' 1029; התשס"א, עמ' 38; התשע"ב, עמ' 317   1
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הסכום בשקלים חדשיםהאגרה

4,657)ב( בכל ענף אחר )תקנה 4)א()2( לתקנות(

)4( אגרה שנתית של מורשה לויידס לכל ענף ביטוח שבו הוא 
עוסק באותה שנה )תקנה 4)ב( לתקנות(

4,067

884)5( )א( אגרה שנתית של סוכן יחיד )תקנה 5)א( לתקנות(

1,768)ב( אגרה שנתית של סוכן תאגיד )תקנה 5)ב( לתקנות(

)6( אגרה לבחינות סוכן יחיד, לכל מקצוע -

208)א( בחינה ביסודות )תקנה 7)א()1( לתקנות(

291)ב( בחינות גמר )תקנה 7)א()2( לתקנות(

329)ג( ערר על בחינה )תקנה 7)ג( לתקנות(

כ"א בכסלו התשע"ג )5 בדצמבר 2012(
יג ר ש ד  ד ו ע )חמ 3-838(  

המפקח על הביטוח   

הודעת ניירות ערך )אגרה שנתית(, התשע"ג-2012
התשמ"ט-11989  שנתית(,  )אגרה  ערך  ניירות  לתקנות  4)ג(  תקנה  לפי  סמכותי    בתוקף 
)אגרה  ערך  ניירות  לתקנות   3 תקנה  לפי  גם   ,2 תקנה  ולעניין  העיקריות(,  התקנות   - )להלן 

שנתית( )תיקון(, התשע"ג-22012 )להלן - התקנות המתקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד עודכנו הסכומים המפורטים בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות,    1
לפי תקנה 4 לתקנות האמורות, והם יהיו החל ביום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013(, 

כלהלן:

"תוספת ראשונה 
)תקנות 1, 2)ב( ו–)ג( ו–4(

הון עצמי
דרגה)באלפי שקלים חדשים(

סכום האגרה השנתית
)בשקלים חדשים(

38,655א'עד 42,521

48,315ב'מ–42,521 עד 85,044

73,460ג'מ–85,044 עד 266,729

127,585 "ד'מעל 266,729

נוסח התוספת השנייה לתקנות העיקריות, כפי שהשתנה לפי תקנה 4 לתקנות העיקריות    2
ותוקן לפי תקנה 1 לתקנות המתקנות, החל ביום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013(, 

הוא:

עדכון סכומים 
בתוספת השנייה

עדכון סכומים 
בתוספת הראשונה

__________
1 ק"ת התשמ"ט, עמ' 782; התשע"ג, עמ' 191 

2 ק"ת התשע"ג, עמ' 191 
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"תוספת שנייה
 )תקנות 1, 2)ו( ו–4(

שווי נקי ממוצע של נכסי קרן
דרגה)בשקלים חדשים(

סכום האגרה השנתית
)בשקלים חדשים(

16,580א'עד 7,311,000

23,790ב'מעל 7,311,000 עד 29,693,000

36,470ג'מעל 29,693,000 עד 118,772,000

53,050 "ד'מעל 118,772,000

י"א בטבת התשע"ג )24 בדצמבר 2012(
)חמ 3-926(

ר ז ו א ה ל  א ו מ ש   

יושב ראש רשות ניירות ערך   

הודעת הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי 
השקעות )בקשה לרישיון, בחינות, התמחות ואגרות( )עדכון סכומי האגרות(, 

התשע"ג-2012 

  בהתאם לתקנה 28 לתקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול 
תיקי השקעות )בקשה לרישיון, בחינות, התמחות ואגרות(, התשנ"ז-11997 )להלן - התקנות(, 

אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד עודכנו הסכומים המפורטים בתקנות 24, 25 ו–26 לתקנות, והם יהיו    1
החל ביום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013(, כלהלן:

סכומי האגרות
בשקלים חדשים

308תקנה 24)א( - בקשת רישיון - יחיד

153תקנה 24)א( - בקשת רישיון אחר - יחיד

464תקנה 24)ב( - בקשת רישיון - שותפות

232תקנה 24)ב( - בקשת רישיון אחר - שותפות

615תקנה 24)ג( - בקשת רישיון - חברה

309תקנה 24)ג( - בקשת רישיון אחר - חברה

1,202תקנה 24)ד( - בקשת רישום במרשם העוסקים הזרים

464תקנה 25)א( - אגרת בחינה

464תקנה 25)ב( - אגרה על הגשת ערעור

464תקנה 25)ג( - פטור מבחינות

שינוי בסכום 
האגרה

__________
ק"ת התשנ"ז, עמ' 352; התשע"ב, עמ' 477   1
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סכומי האגרות
בשקלים חדשים

308תקנה 25)ג( - פטור מבחינה אחת

308תקנה 26 - אגרת רישום מתמחה

ה' בטבת התשע"ג )18 בדצמבר 2012(

ר ז ו א ה ל  א ו מ ש )חמ 3-2766(  

                                                                                   יושב ראש רשות ניירות ערך

 הודעת התקשורת )בזק ושידורים( )אגרה בעד מתן רישיון מיוחד(,
התשע"ג-2012

  בתוקף סמכותי לפי תקנה 5 לתקנות התקשורת )בזק ושידורים( )אגרה בעד מתן רישיון 
מיוחד(, התשס"ב-12001 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

 2011 אוקטובר  חודש  של  המדד  לעומת   2012 אוקטובר  חודש  של  המדד  עליית  עקב    1
בשיעור של 8252% 1, יהיה סכום האגרה הנקוב בתקנה 2)א( לתקנות - ששת אלפים 

מאתיים ושמונים שקלים חדשים, החל ביום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013( 

ו' בטבת התשע"ג )19 בדצמבר 2012(
ן ו ר ג ם  י י ח )חמ 3-2371(  

סגן למנהל כללי בכיר הנדסה ורישוי   

משרד התקשורת   
__________

ק"ת התשס"ב, עמ' 121; התשע"ב, עמ' 706   1

הודעת הגנת הדייר ]נוסח משולב[ )העלאת שיעור מרבי של דמי השכירות 
לבתי עסק(, התשע"ג-2012

  בתוקף סמכותי לפי סעיף 52א)ג( לחוק הגנת הדייר ]נוסח משולב[, התשל"ב-11972 )להלן 
- החוק(, ועקב עליית מדד המחירים לצרכן, כאמור בסעיף 52א)ב( לחוק, אני מודיע לאמור:

השיעור המרבי להעלאת דמי השכירות בבתי עסק ביום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר    1
2013( הוא 44% 1 

ד' בטבת התשע"ג )17 בדצמבר 2012(
י כ ד ר מ י  כ ד ר מ )חמ 3-707(  

המנהל הכללי של משרד הבינוי והשיכון   
__________

ס"ח התשל"ב, עמ' 176; התשנ"ט, עמ' 98; ק"ת התשע"ב, עמ' 395   1

העלאת השיעור 
המרבי

עדכון סכומים


