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כללי ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית
לשנים  2009ו) (2010-תעריפי שירותי מים וביוב ברשויות מקומיות שאינן
רשויות מקומיות בלא תאגיד ואשר טרם העבירו את שירותי המים
והביוב לחברה( ,תשע"ה2014-
נוסח מלא ומעודכן

כללי ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום התכנית
הכלכלית לשנים  2009ו) (2010-תעריפי שירותי מים וביוב
ברשויות מקומיות שאינן רשויות מקומיות בלא תאגיד ואשר
טרם העבירו את שירותי המים והביוב לחברה( ,תשע"ה*2014-
בתוקף סמכותה לפי סעיף )76ב() (3לחוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני
חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים  2009ו ,(2010-התשס"ט) 2009-להלן –
חוק ההתייעלות הכלכלית( ,כניסוחו בחוק לשינוי סדרי העדיפויות הלאומיים
)תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים  2013ו ,(2014-התשע"ג ,2013-וסעיף
)77ב( לחוק ההתייעלות הכלכלית ,קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים
ולביוב כללים אלה :
פרק א ' :פרשנות
הגדרות

1.

בכללים אלה –

"איגוד ערים למים או לביוב" – כהגדרתו בסעיף 17ה לחוק איגודי ערים,
התשט"ו; 1955-
"אתר" – אתר האינטרנט של הרשות הממשלתית למים ולביוב
שכתובתו ; www.water.gov.il

* פורסמו ק"ת תשע"ה מס'  7467מיום  30.12.2014עמ' .526
תוקנו ק"ת תשע"ו מס'  7591מיום  30.12.2015עמ'  – 449כללים תשע"ו ; 2015-תחילתם ביום
.1.1.2016
ק"ת תשע"ז מס'  7749מיום  28.12.2016עמ'  – 430כללים תשע"ז ; 2016-ר' סעיפים  9 ,8לענין
תחילה ,תחולה והוראות מעבר.
 .8על אף האמור בסעיף )13ג( לכללים העיקריים כנוסחו בסעיף  6לכללים אלה ,רשות
מקומית שמתקיימים בה התנאים שבסעיף 7א)א( לכללים העיקריים כנוסחם בסעיף 3
לכללים אלה ,שקיבלה מצרכן מקדמה בעד התקנה או קנייה של מכון טיהור שפכים שלא
הוצאה כנגדה הודעת חיוב בהיטל ביוב או בתעריף הקמת מערכת ביוב לפני מועד
תחילתם של כללים אלה ,רשאית לחייב את הצרכן בתעריף הקמת מערכת הביוב
ההיסטורי בלא ההפחתה האמורה בסעיף )13ב( לכללים העיקריים ,ובלבד שהסכום שבו
תחייבו בעד התקנה או קנייה של מכון טיהור שפכים לא יעלה על סכום המקדמה שקיבלה
ממנו כאמור.
) .9א( תחילתם של כללים אלה ,למעט האמור בסעיף קטן )ב( ,ביום ג' בטבת התשע"ז )1
בינואר .(2017
)ב( תחילתו של סעיף 11ג לכללים העיקריים ,כנוסחו בסעיף  5לכללים אלה ,ביום ו' בניסן
התשע"ז ) 2באפריל .(2017
ק"ת תשע"ז מס'  7830מיום  29.6.2017עמ'  – 1302כללים )מס'  (2תשע"ז ; 2017-תחילתם ביום
.1.7.2017
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כללי ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית
לשנים  2009ו) (2010-תעריפי שירותי מים וביוב ברשויות מקומיות שאינן
רשויות מקומיות בלא תאגיד ואשר טרם העבירו את שירותי המים
והביוב לחברה( ,תשע"ה2014-
נוסח מלא ומעודכן

"חברה" – חברה או חברה אזורית כהגדרתן בחוק תאגידי מים וביוב ;
"חוק מס ערך מוסף" – חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו; 1976-
"חוק תאגידי מים וביוב" – חוק תאגידי מים וביוב ,התשס"א; 2001-
"היום הקובע" – כ"ג בתמוז התשס"ט ) 15ביולי ;(2009
"כללי הרשויות המקומיות )ביוב(" – כללי הרשויות המקומיות
)ביוב( )תעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות מקומית בלא
תאגיד( )הוראת שעה( ,התשע"א; 2010-
"כללי חישוב עלות" – כללי תאגידי מים וביוב )חישוב עלות שירותי מים
וביוב והקמת מערכת מים או ביוב( ,התש"ע; 2009-
"כללי מקורות" – כללי המים )תעריפי מים המסופקים מאת מקורות(,
התשמ"ז; 1987-
"כללי תעריפים לתאגידים" – כללי תאגידי מים וביוב )תעריפים לשירותי
מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב( ,התש"ע; 2009-
"כללי תעריפי מים לספקים מקומיים" – כללי המים )תעריפי מים
שמספקים ספקים מקומיים( ,התשנ"ד; 1994-
"מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה ;
"מועצה מקומית תעשייתית" – כמשמעותה בסעיף 2א לפקודת
המועצות המקומיות ]נוסח חדש[;
"מנהל הרשות הממשלתית" – מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב
שמונה לפי סעיף 124יט לחוק המים ,התשי"ט; 1959-
"מס ערך מוסף" – השיעור שקבע שר האוצר בצו לפי סעיף  2לחוק מס
ערך מוסף ;
"רשות מקומית" – עירייה או מועצה מקומית ,למעט מועצה מקומית
תעשייתית ,החייבת בהקמת תאגיד מים וביוב לפי סעיף 6א לחוק תאגידי מים
וביוב ואשר ערב תחילתם של כללים אלה טרם הפעילה את שירותי המים
והביוב בתחום שיפוטה באמצעות חברה ;
"תעריף ביוב היסטורי" – התעריף שקבעה רשות מקומית לפי כל דין,
ושהיה בתוקף ביום הקובע בעד אגרת ביוב כהגדרתה בכללי הרשויות
המקומיות )ביוב(;
"תעריף הקמת מערכת ביוב היסטורי" – התעריף שקבעה רשות
מקומית לפי כל דין ,ושהיה בתוקף ביום הקובע בעד היטל ביוב כהגדרתו
בכללי הרשויות המקומיות )ביוב(;
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כללי ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית
לשנים  2009ו) (2010-תעריפי שירותי מים וביוב ברשויות מקומיות שאינן
רשויות מקומיות בלא תאגיד ואשר טרם העבירו את שירותי המים
והביוב לחברה( ,תשע"ה2014-
נוסח מלא ומעודכן

"תעריף הקמת מערכת מים היסטורי" – התעריף שקבעה רשות
מקומית לפי כל דין ,ושהיה בתוקף ביום הקובע ובלבד שתכליתו מימון
ההשקעות בהתקנת מערכת המים הציבורית ,רכישתה או שידרוגה ,לרבות
אגרת הנחת צינורות ,היטל צנרת מים ,היטל פיתוח מפעל מים ותשלום חובה
חד-פעמי אחר ,אף שכינויו שונה ,המוטל לפי כל דין ולמעט מרכיב זכויות מים
המגולם באגרת הנחת הצינורות ,ובהעדר תחשיב לגילום על אף שגולם
בהיטל – בהפחתה של  10%מאגרת הנחת הצינורות וכן למעט אגרת חיבור
רשת פרטית למפעל מים ,אגרת חידוש ,אגרת הרחבת חיבור ,אגרת התקנת
מד-מים ,אגרת בדיקת מד-מים או כל תשלום חובה אחר ,אף שכינויו שונה,
שאינו לתכלית האמורה.
אספקת שירותי מים
וביוב לפי תעריפים
כללים תשע "ז2016-

אספקת שירותי המים והביוב ברשות מקומית והתעריפים תמורתם,
2.
למעט תעריפים לשירותי מים וביוב שנקבעו בכללי ספקים מקומיים ,יהיו לפי
כללים אלה בלבד.
פרק ב ' :תעריף הקמת מערכת ביוב

תעריף הקמת
מערכת ביוב

תעריף הקמת מערכת ביוב ברשות מקומית יהיה תעריף הקמת מערכת
3.
ביוב היסטורי.

ייחוד הכספים
וחובת פרסום ודיווח
לעניין תעריף
הקמת מערכת ביוב

)א( רשות מקומית תעביר את כל הסכומים שגבתה בעד תעריף הקמת
4.
מערכת ביוב לפי סעיף  3לחשבון נפרד שבבעלותה ולא תעשה כל שימוש
בכספים שבחשבון כאמור ,אלא לכיסוי הוצאות בעד התקנת ביוב או קנייתו
כמשמעותם בהגדרה "היטל ביוב" בכללי הרשויות המקומיות )ביוב(.
)ב( רשות מקומית תעביר למנהל הרשות הממשלתית דיווחים בדבר
ההכנסות וההוצאות בחשבון הנפרד כאמור בסעיף קטן )א( מדי חצי שנה,
כמפורט להלן :
) (1עד  1באוגוסט תעביר הרשות המקומית דיווחים בדבר התקופה
שבין  1בינואר לבין  30ביוני באותה שנה ;
) (2עד  1בפברואר תעביר הרשות המקומית דיווחים בדבר
התקופה שבין  1בינואר לבין  31בדצמבר של השנה הקודמת.
)ג( רשות מקומית תפרסם באתר האינטרנט שלה ,עד  1בפברואר בכל
שנה ,את הדיווחים שהעבירה למנהל הרשות הממשלתית כאמור בסעיף קטן
)ב().(2
)ד( אין באמור בסעיף קטן )א( למנוע מרשות מקומית לשלם לאיגוד
ערים למים או לביוב בעד שירותי ביוב שהוא מספק לרשות המקומית
בתעריפים שנקבעו לפי דין בעד שירותי הביוב.
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כללי ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית
לשנים  2009ו) (2010-תעריפי שירותי מים וביוב ברשויות מקומיות שאינן
רשויות מקומיות בלא תאגיד ואשר טרם העבירו את שירותי המים
והביוב לחברה( ,תשע"ה2014-
נוסח מלא ומעודכן

פרק ג ' :תעריף הקמת מערכת מים
תעריף הקמת
מערכת מים

)א( תעריף הקמת מערכת מים ברשות מקומית יהיה תעריף הקמת
5.
מערכת מים היסטורי.
)ב( על אף האמור בסעיף קטן )א( ,נקבעו לרשות מקומית תשלומים
בעד השירותים המפורטים בתוספת השנייה לכללי התעריפים לתאגידים ,לפי
כל דין ,התעריפים בעד אותם שירותים יהיו התעריפים בתוספת השנייה
לכללים האמורים בתוספת סכום בגובה מס הערך המוסף.

ייחוד הכספים
וחובת פרסום ודיווח
לעניין תעריף
הקמת מערכת מים

)א( רשות מקומית תעביר את כל הסכומים שגבתה לפי התעריפים
6.
כאמור בסעיף  5לחשבון נפרד שבבעלותה ולא תעשה כל שימוש בכספים
שבחשבון כאמור ,אלא לכיסוי הוצאות שבעדן נגבו תעריפים אלה.
)ב( רשות מקומית תעביר למנהל הרשות הממשלתית דיווחים בדבר
ההכנסות וההוצאות בחשבון הנפרד כאמור בסעיף קטן )א( מדי חצי שנה,
כמפורט להלן :
) (1עד  1באוגוסט תעביר הרשות המקומית דיווחים בדבר התקופה
שבין  1בינואר לבין  30ביוני באותה שנה ;
) (2עד  1בפברואר תעביר הרשות המקומית דיווחים בדבר
התקופה שבין  1בינואר לבין  31בדצמבר של השנה הקודמת.
)ג( רשות מקומית תפרסם באתר האינטרנט שלה ,עד  1בפברואר בכל
שנה ,את הדיווח שהעבירה למנהל הרשות הממשלתית כאמור בסעיף קטן
)ב().(2
פרק ד ' :תעריף ביוב

תעריף ביוב
כללים תשע "ו2015-
כללים תשע "ו2015-
כללים תשע "ז2016-

כללים תשע "ו2015-
ייחוד כספים
להתקנה וקנייה של
מכון טיהור שפכים
כללים תשע "ז2016-

)א( תעריף הביוב ברשות מקומית המנויה בטור ב' בתוספת יהיה
7.
התעריף הנקוב בטור ג' לצדה.
)א(1

התעריפים הנקובים בתוספת כוללים מס ערך מוסף.

)א(2
בכפוף לאמור בסעיף קטן )א( ,מוסד ללא כוונת רווח לפי חוק
מס ערך מוסף ,המספק מים לצרכן שהוא עוסק מורשה ,כהגדרתו בחוק מס
ערך מוסף ,שהצריכה בפועל משויכת רק לעסקו ,או לצרכן הפטור ממס ערך
מוסף לפי חוק אזור סחר חופשי באילת )פטורים והנחות במסים( ,התשמ"ה-
 ,1985יפחית מכל תעריף הנקוב בתוספת ,סכום בגובה רכיב מס ערך מוסף.
)ב( )נמחק(.
7א) .א( רשות מקומית המקבלת שירותי ביוב מאיגוד ערים למים או לביוב,
שבתעריף הביוב שלו לא נקבעה או גולמה התקנה או קנייה של מכון טיהור
שפכים ,תעביר מתוך הסכומים שגבתה בעד התעריף כאמור בסעיף ,7
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כללי ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית
לשנים  2009ו) (2010-תעריפי שירותי מים וביוב ברשויות מקומיות שאינן
רשויות מקומיות בלא תאגיד ואשר טרם העבירו את שירותי המים
והביוב לחברה( ,תשע"ה2014-
נוסח מלא ומעודכן

לחשבון נפרד שבבעלותה את הסכומים שהוכרו לה בעד השקעה במכון טיהור
שפכים ; רשות מקומית לא תעלה כל שימוש בכספים שבחשבון כאמור ,אלא
לתשלומים בעד התקנה או קנייה של מכון טיהור שפכים.
)ב( רשות מקומית שמתקיימים בה התנאים שבסעיף קטן )א( ,תעביר
למנהל הרשות הממשלתית דיווחים בדבר ההכנסות וההוצאות בחשבון
הנפרד כאמור בסעיף קטן )א( מדי חצי שנה ,כמפורט להלן :
) (1עד  1באוגוסט בכל שנה ,תעביר הרשות המקומית דיווחים
בדבר התקופה שבין  1בינואר לבין  30ביוני באותה שנה ;
) (2עד  1בפברואר בכל שנה תעביר הרשות המקומית דיווחים
בדבר התקופה שבין  1בינואר לבין  31בדצמבר של השנה הקודמת.
)ג( רשות מקומית תפרסם באתר האינטרנט שלה ,עד  1בפברואר בכל
שנה ,את הדיווח שהעבירה למנהל הרשות הממשלתית כאמור בסעיף קטן
)ב().(2
ייחוד הכספים
וחובת דיווח לעניין
תעריף ביוב
כללים תשע "ז2016-

)א( בכפוף לסעיף 7א ,רשות מקומית תעביר את כל הסכומים שגבתה
8.
בעד התעריף כאמור בסעיף  7לחשבון נפרד שבבעלותה ולא תעשה כל
שימוש בכספים שבחשבון כאמור ,אלא לכיסוי הוצאות אחזקת ביוב כהגדרתם
בכללי הרשויות המקומיות )ביוב(.
)ב( רשות מקומית תעביר למנהל הרשות הממשלתית דיווחים בדבר
ההכנסות וההוצאות בחשבון הנפרד כאמור בסעיף קטן )א( מדי חצי שנה,
כמפורט להלן :
) (1עד  1באוגוסט בכל שנה ,תעביר הרשות המקומית דיווחים
בדבר התקופה שבין  1בינואר לבין  30ביוני באותה שנה ;
) (2עד  1בפברואר בכל שנה תעביר הרשות המקומית דיווחים
בדבר התקופה שבין  1בינואר לבין  31בדצמבר של השנה הקודמת.
)ג( רשות מקומית תפרסם באתר האינטרנט שלה ,עד  1בפברואר בכל
שנה ,את הדיווח שהעבירה למנהל הרשות הממשלתית כאמור בסעיף קטן
)ב().(2
)ד( אין באמור בסעיף קטן )א( למנוע מרשות מקומית לשלם לאיגוד
ערים למים או לביוב בעד שירותי ביוב שהוא מספק לרשות המקומית
בתעריפים שנקבעו לפי דין בעד שירותי הביוב.
פרק ה ' :תעריף מים

תעריף מים

תעריפי המים ברשות מקומית יהיו תעריפי המים שנקבעו בכללי ספקים
9.
מקומיים.
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כללי ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית
לשנים  2009ו) (2010-תעריפי שירותי מים וביוב ברשויות מקומיות שאינן
רשויות מקומיות בלא תאגיד ואשר טרם העבירו את שירותי המים
והביוב לחברה( ,תשע"ה2014-
נוסח מלא ומעודכן

ייחוד הכספים
וחובת דיווח לעניין
תעריף המים

) 10.א( רשות מקומית תעביר את כל הסכומים שגבתה בעד התעריף
כאמור בסעיף  9לחשבון נפרד שבבעלותה ולא תעשה כל שימוש בכספים
שבחשבון אלא לכיסוי הוצאות אספקת המים.
)ב( על אף האמור בסעיף קטן )א( ,הסכומים בעד אחזקת מערכות מים
וביוב לפי סעיף  5לכללי ספקים מקומיים או לפי סעיף  8לכללי מקורות ,ישולמו
ויופקדו לפי האמור שם ; ואולם ניתן אישור לשימוש בכספים כאמור שם,
יועברו כספים אלו לחשבון נפקד שבבעלות הרשות המקומית ,שלא תעשה כל
שימוש בכספים שבחשבון כאמור ,אלא להשקעות למטרת שיקום ,חידוש
ופיתוח מערכות מים וביוב כפי שייקבע באישור.
)ג( רשות מקומית תעביר למנהל הרשות הממשלתית דיווחים בדבר
ההכנסות וההוצאות בחשבון הנפרד כאמור בסעיף קטן )א( מדי חצי שנה,
כמפורט להלן :
) (1עד  1באוגוסט בכל שנה ,תעביר הרשות המקומית דיווחים
בדבר התקופה שבין  1בינואר לבין  30ביוני באותה שנה ;
) (2עד  1בפברואר בכל שנה תעביר הרשות המקומית דיווחים
בדבר התקופה שבין  1בינואר לבין  31בדצמבר של השנה הקודמת.
)ד( רשות מקומית תפרסם באתר האינטרנט שלה ,עד ליום  1בפברואר
בכל שנה ,את הדיווח שהעבירה למנהל הרשות הממשלתית לפי סעיף קטן
)ג().(2
פרק ו ' :הוראות שונות

מועצה מקומית
תעשייתית

) 11.א( על אף האמור בכללים אלה ,תעריף הקמת מערכת ביוב ותעריף
הקמת מערכת מים למועצה מקומית תעשייתית יהיה תעריף הקמת מערכת
ביוב היסטורי ותעריף הקמת מערכת מים היסטורי בהתאמה ,מעודכן לפי
שיעור שינוי המדד שפורסם סמוך לתחילתם של כללים אלה לעומת המדד
שפורסם סמוך ליום הקובע.
)ב( התעריפים כאמור בסעיף קטן )א( יעודכנו ב 1-בינואר של כל שנה
)להלן – יום העדכון( לפי שיעור שינוי המדד שפורסם לפני יום העדכון הקודם
לעומת מדד חודש נובמבר .2014

ייחוד כספים
שהתקבלו בעד
הקמת מערכות
מים וביוב
כללים תשע "ז2016-

11א) .א( על אף האמור בסעיפים )4א(7 ,א ו)6-א( ,רשות מקומית רשאית
להעביר את הסכומים שגבתה בעד התעריף כאמור בסעיפים  5 ,3ו7-א
לחשבון אחד נפרד בבעלותה.
)ב( רשות מקומית שהעבירה לחשבון אחד סכומים שגבתה כאמור –
) (1לא תעשה כל שימוש בכספים שבאותו חשבון ,אלא לכיסוי
ההוצאות המפורטות בסעיפים )4א()6 ,א( ו7-א ;
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לשנים  2009ו) (2010-תעריפי שירותי מים וביוב ברשויות מקומיות שאינן
רשויות מקומיות בלא תאגיד ואשר טרם העבירו את שירותי המים
והביוב לחברה( ,תשע"ה2014-
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) (2תעביר למנהל הרשות הממשלתית דיווחים בדבר ההכנסות
וההוצאות באותו חשבון מדי חצי שנה ,במועדים המפורטים בסעיף
)4ב(.
ייחוד כספים
שהתקבלו בעד
שירותי מים וביוב
כללים תשע "ז2016-

11ב) .א( על אף האמור בסעיפים )8א( ו)10-א( ,רשות מקומית רשאית להעביר
את הסכומים שגבתה בעד התעריף כאמור בסעיפים  7ו 9-לחשבון אחד נפרד
בבעלותה.
)ב( רשות מקומית שהעבירה לחשבון אחד סכומים שגבתה כאמור –
) (1לא תעשה כל שימוש בכספים שבאותו חשבון ,אלא לכיסוי
ההוצאות המפורטות בסעיפים )8א( ו)10-א(;
) (2תעביר למנהל הרשות הממשלתית דיווחים בדבר ההכנסות
וההוצאות באותו חשבון מדי חצי שנה ,במועדים המפורטים בסעיף
)8ב(.

החלת הוראות
בעניין מועד
לתשלום חיוב
וריבית פיגורים
כללים תשע "ז2016-

11ג .על חיוב צרכנים לפי כללים אלה יחול סעיף  31לכללי תאגידי מים וביוב
)אמות מידה והוראות בעניין הרמה ,הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה
לתת לצרכניה( ,התשע"א ,2011-בשינויים המחויבים.

עדכון סכומים

) 12.א( לבקשת רשות מקומית ,רשאית מועצת הרשות הממשלתית לקבוע
עדכונים לתעריפים אלה לפי מדד המחירים לצרכן או כל מדד אחר שייראה
לה הולם והיא רשאית לבחון לצורך כך את התחשיבים שהוצגו לה לשם
קביעת התעריפים האמורים.
)ב( קבעה מועצת הרשות הממשלתית עדכון כאמור ,יחולו על התעריף
המעודכן הוראות סעיף .14

שינוי ברכיבי העלות

) 13.א( על אף האמור בכללים אלה ,בוטל רכיב עלות המרכיב את אחד או
יותר מהתעריפים ההיסטוריים או שהוכר רכיב זה לרשות המקומית במסגרת
כללים אחרים שקובעת מועצת הרשות הממשלתית או גולם הרכיב במסגרת
התעריף שנקבע לצרכני אותה רשות מקומית ,תפחית הרשות המקומית סכום
רכיב זה מתוך התעריף ההיסטורי.
)ב( בלי לגרוע מהאמור ,נקבעה או גולמה התקנה או קנייה של מכון
טיהור שפכים ,בתעריף הקמת מערכת הביוב ההיסטורי וכן בתעריף הביוב של
איגוד ערים לפי חוק איגודי ערים ,התשט"ו ,1955-המספק שירותי ביוב לאותה
רשות מקומית ,ייקבע תעריף הקמת מערכת ביוב היסטורי בהפחתת התשלום
בעד ההתקנה או הקנייה של מכון טיהור שפכים או החלק המגולם בתעריף
מערכת הביוב ההסיטורי ,הנמוך מביניהם ; בהעדר שלב כאמור או תחשיב
לגילומו ,על אף שגולמה העלות בתעריף הקמת מערכת הביוב ההיסטורי –
בהפחתה של  21%מתעריף הקמת מערכת הביוב ההיסטורי.
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כללים תשע "ז2016-

)ג( סעיף קטן )ב( יחול גם על רשות מקומית שמתקיימים בה התנאים
שבסעיף 7א)א(.

פרסום תעריפים
כללים תשע "ו2015-

) 14.א( רשות מקומית ומועצה תעשייתית יפרסמו באתר האינטרנט שלהן
את התעריפים לפי כללים אלה ולמעט תעריפים לפי סעיפים  7ו ,9-לרבות כל
שינוי או עדכון בהם לפי כללים אלה ,ויעבירו את פרטי הפרסום לרשות.
)ב( הרשות תפרסם באתר את פרטי הפרסום שהועברו לה לפי סעיף
קטן )א(.
)ג( רשות מקומית לא תוציא דרישת תשלום לפי כללים אלה אלא לאחר
שפרסמה את התעריפים לפי הוראות סעיף קטן )א(.

תחילה סייג
לתחולה ותחולה

15.

)א( תחילתם של כללים אלה ב 1-לחודש שלאחר פרסומם.

)ב( תעריף הקמת מערכת ביוב ותעריף הקמת מערכת מים שבכללים
אלה לא יחולו על דרישת תשלום שמסרה רשות מקומית או מועצה מקומית
תעשייתית קודם למועד תחילתם של כללים אלה.
)ג( תעריף הביוב שבכללים אלה יחול על שירותי אחזקת ביוב שסיפקה
רשות מקומית מיום תחילתם של כללים אלה.
תוספת

כללים )מס '
 (2תשע "ז2017-

)סעיף (7
טור א'
פרט

)(1
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6
)(7
)(8
)(9
)(10
)(11
)(12
)(13
)(14

טור ג'
תעריף ביוב בשקלים חדשים
למטר מעוקב של מים שסופקו

טור ב'
רשות מקומית

3.608
2.584
2.615
3.480
3.608
4.557
3.608
2.595
2.344
3.885
3.610
2.879
2.879
2.595

אור עקיבא
אליכין
באר יעקב
בית שאן
בנימינה – גבעת עדה
גבעת שמואל
גיסר אל זרקא
דלית אל כרמל
חריש
כפר שמריהו
כפר תבור
להבים
מיתר
מעיליא
10
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כללי ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית
לשנים  2009ו) (2010-תעריפי שירותי מים וביוב ברשויות מקומיות שאינן
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)(15
)(16
)(17
)(18
)(19
)(20
)(21
)(22
)(23
)(24
)(25
)(26

3.396
3.460
3.802
2.879
2.595
2.794
4.195
2.233
4.790
3.574
3.789
3.447

נהריה
נשר
סביון
עומר
עוספיה
פרדיס
פרדס-חנה–כרכור
קלנסואה
קריית יערים
ראש פינה
שדרות
שהם

א' בטבת התשע"ה ) 23בדצמבר (2014

אלכסנדר קושניר

יושב ראש מועצת הרשות הממשלתית
למים ולביוב

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה ,חקיקה ועוד באתר נבו  -הקש
כאן
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