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  1994-ד"תשנ, )תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים(המים  כללי

 רבדים בחקיקה
  

  תעריפי מים –מים  –תשתיות  – רשויות ומשפט מנהלי

  אספקת מים –רשויות מקומיות  – רשויות ומשפט מנהלי

  תוכן ענינים

  Go  2  הגדרות   1סעיף 

  Go  3  אספקת מים לפי תעריפים   2סעיף 

  Go  3  ריבית פיגורים  א 2סעיף 

  Go  3  מס ערך מוסף   3סעיף 
  Go  4  תעריפי מים חודשיים   4סעיף 

  Go  6  מספר נפשות מוכר ביחידת דיור  א 4סעיף 

  Go  7  כמות מוכרת לספק מקומי  ב 4סעיף 

  Go  7  תוח מערכות מים וביובחידוש ופי, גבייה בעד שיקום   5סעיף 

  Go  8  גביה על פי קריאת מדי מים   6סעיף 

  Go  8  הערכה של צריכת מים   9סעיף 

  Go  8  עדיפות על חוקי עזר   10סעיף 

  Go  8  כמות נחרגת ותשלום מיוחד  א 10סעיף 

  Go  9  ביטול   11סעיף 
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  *1994-ד"תשנ, )ם מקומייםתעריפי מים שמספקים ספקי(כללי המים 
  

ולאחר , )החוק –להלן ( 1959-ט"התשי, לחוק המים 112בתוקף סמכותה לפי סעיף   
  :קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה, לחוק 113שקוימו הוראות סעיף 

  

  –בכללים אלה   .1
  

  ;)נמחקה( –" מקומית תרשו"  
  

  ;לחוק תאגידי מים וביוב 2כהגדרתם בסעיף  –" חברה", "הממונה"  
  

  ;2001-א"התשס, חוק תאגידי מים וביוב –" חוק תאגידי מים וביוב"  
  

  ;המספקת מים לפי רישיון הפקה, מ"חברת מים בע, מקורות –" חברת מקורות"  
  

  ;)2010בינואר  1(ע "ו בטבת התש"יום ט –" יום התחילה"  
  

  ;1987-ז"התשמ, )תעריפים למים המסופקים מאת מקורות(כללי המים  –" כללי מקורות"  
  

במכפלת מספר הנפשות המוכר , מטרים מעוקבים של מים לחודש 2.5 –" כמות מוכרת"  
  ;א4כמשמעותו בסעיף , לאותה יחידת דיור

  

  ;1976-ו"התשל, לחוק מס ערך מוסף 2השיעור שקבע שר האוצר לפי סעיף  –" מ"מע"  
  

, איגוד ערים, ועד מקומי, מועצה מקומית לרבות מועצה אזורית, עיריה –" ספק מקומי"  
, או חלקו כולו, לרבות מי שפועל בתחומה, תאגיד או אגודה שיתופית המספקת מים לצרכניה

  ;ומעט חברה, לעניין הספקת מים
  

                                                      
  .885' עמ 25.5.1994מיום  5600' ד מס"ת תשנ"קורסמו פ *

  .1995-ה"תשנ' תק – 1582' עמ 6.7.1995מיום  5689' ה מס"ת תשנ"קוקנו ת

  .5.8.19961תחילתן מיום ; 1996- ו"תשנ' תק – 1534' עמ 5.9.1996מיום  5782' ו מס"ת תשנ"ק

  .1998-ח"תשנ' תק – 383' עמ 9.2.1998מיום  5879' ח מס"ת תשנ"ק

  .1999-ט"תשנ' תק – 1144' עמ 29.8.1999מיום  5996' ט מס"ת תשנ"ק

לחוק התכנית  10בסעיף ) 262' עמ 25' ג מס"ח הממשלה תשס"ה( 392' עמ 1.6.2003מיום  1892' ג מס"ח תשס"ס
, )2004- ו 2003תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים (להבראת כלכלת ישראל 

  .1.6.2003תחילתו ביום ; 2003- ג"תשס

לחוק  34סעיף ב) 354' עמ 143' ה מס"ח הממשלה תשס"ה( 376' עמ 11.4.2005מיום  1997' ה מס"ח תשס"ס
  .1.1.2005תחילתו ביום ; 2005- ה"תשס, )תיקוני חקיקה( 2005המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 

  .16.5.2006תחילתה ביום ; 2006- ו"הודעה תשס – 1180' עמ 13.9.2006מיום  6517' ו מס"ת תשס"ק

 6583' מס. 16.11.2006תחילתה ביום ; 2007-ז"הודעה תשס – 344' עמ 1.1.2007מיום  6549' מס: ז"ת תשס"ק
' עמ 19.7.2007מיום  6603' מס. ימים ימים פרסומם 30תחילתם ; 2007- ז"כללים תשס – 784' עמ 1.5.2007מיום 
  .16.5.2007תחילתה ביום ; 2007-ז"תשס) 2' מס(הודעה  – 1052

 6639' מס. 18.9.2007תחילתה ביום ; 2007- ח"הודעה תשס – 96' עמ 8.11.2007מיום  6621' מס: ח"ת תשס"ק
תוקנו (לענין הוראת שעה  7סעיף ' ור 14.1.2008תחילתם ביום ; 2008-ח"כללים תשס – 342' עמ 9.1.2008מיום 
מיום  6689' מס ).9.1.2008תחילתם ביום ; 2008- ח"תשס) תיקון(כללים  – 638' עמ 13.1.2008מיום  6640' מס

 24.7.2008מיום  6695' מס. ימים מיום פרסומם 30תחילתם ; 2008- ח"תשס) 2' מס(כללים  – 1119' עמ 10.7.2008
 – 1614' עמ 25.9.2008מיום  6714' מס. 16.6.2008תחילתה ביום ; 2008-ח"תשס) 2' מס(הודעה  – 1148' עמ

  .הלענין הוראת שע 2סעיף ' ר; 2008-ח"תשס) 3' מס(כללים 

 6795' מס. 16.12.2008תחילתה ביום ; 2009- ט"הודעה תשס – 315' עמ 1.1.2009מיום  6738' מס :ט"ת תשס"ק
 23.7.2009מיום  6797' מס. 16.6.2009תחילתה ביום ; 2009- ט"תשס) 2' מס(הודעה  – 1141' עמ 16.7.2009מיום 
  .2009- ט"הוראת שעה תשס – 1148' עמ

, 14סעיפים ' ור 1.1.2010תחילתם ביום ; 2009- ע"כללים תש – 458' עמ 31.12.2009מיום  8476' מס :ע"ת תש"ק
' ר; 2010- ע"תש) תיקון(כללים  – 1319' עמ 30.6.2010מיום  6903' מסתוקנו (לענין הוראת מעבר והוראות שעה  15
' עמ 30.6.2010מיום  6903' מס. 2010-ע"הודעה תש – 958' עמ 24.3.2010מיום  6879' מס). לענין תחילה 3ף סעי

  .לענין תחולה) ב(9סעיף ' ור 1.7.2010תחילתם ביום ; 2010- ע"תש) 2' מס(כללים  – 1315

 3סעיף ' ור 1.11.2010תחילתם ביום ; 2010- א"כללים תשע – 119' עמ 31.10.2010מיום  6937' א מס"ת תשע"ק
  .לענין הוראת שעה והוראת מעבר

  דרותהג
  2007- ז"כללים תשס

  2007- ז"כללים תשס
  2009-ע"כללים תש

  2007- ז"כללים תשס

  2009-ע"כללים תש

  2009-ע"כללים תש

  2009-ע"כללים תש

  2009-ע"כללים תש

  2009-ע"כללים תש

  2009-ע"כללים תש

  2009-ע"כללים תש
) 2' מס(כללים 

  2010-ע"תש

) 2' מס(כללים 
  2010-ע"תש

) 2' מס(כללים 
  2010-ע"תש
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המים של כל צרכן -כמות המים שמדדה הרשות המקומית במד –" צריכה בפועל"  
  ;ולרבות צריכת מים משותפת, ושפורטה בחשבון המים שמקבל הצרכן

  

  ;)נמחקה( –" גינה"  
  

המותקן בגבול , הפרש הקריא של מד המים הראשי של הנכס -" צריכת מים משותפת"  
הכל בהתאם , ר או צרכני המים בנכסושל כלל הקריאים של מדי המים של כל יחידות הדיו, הנכס
  ;ים לכל שימוש אחר בנכסמים לגינון נוי ומ, מים חמים, לרבות מים לחימום, לענין

חוק  –להלן ( 1975-ו"התשל, עוסק מורשה כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף –" צרכן עוסק"  
  ;שר הצריכה בפועל משויכת רק לעסקוא, )מ"מע

  

כמשמעותה בהודעה בדבר שיעורי ריבית החשב הכללי  –" ריבית פיגורים החשב הכללי"  
  .ברשומות, מזמן לזמן, כפי שהיא מתפרסמת

  

לפי צריכה בפועל ולא ישית על אלא לפי כללים אלה ו, ספק מקומי לא יספק מים  )א(  .2
  .לחוק 116היטלי הפקה כמשמעותם בסעיף  כניוצר

  ):א(על אף האמור בסעיף קטן   )ב(  

לא יחולו לעניין המים המסופקים על ידי ספק , התעריפים לפי כללים אלה  )1(
  ;מקומי לחברת מקורות או לספק מקומי אחר

לעניין המים המסופקים ביישוב , לא יחולו, ב4-א ו4למעט סעיפים , כללים אלה  )2(
  .1976-ו"התשל, )השימוש במים באזור קיצוב(וכנן כהגדרתו בכללי המים מת

  

  –בסעיף זה   )א(  .א2

ודעת היום הראשון שלאחר תום התקופה שנקבעה לתשלום החיוב בה –" מועד החיוב"  
  .ימים מיום משלוח הודעת החיוב 15- החיוב ששלח הספק המקומי ובלבד שתקופה זו לא תקצר מ

תיווסף עליו ריבית פיגורים , חיובהלא שולם תשלום המגיע לספק מקומי עד המועד   )ב(  
  .ממועד החיוב עד לתשלומו בפועל ,בחישוב יומי, החשב הכללי

  

  –בסעיף זה   )א(  .ב2

  ;האחד בחודש בכל אחד מחודשי השנה –" היום הקובע"  

בצירוף , לספק המקומי על חיובו בתשלום יתר, בכתב, הודעת הצרכן –" הודעת הצרכן"  
  ;ככל שנדרש לפי נסיבות העניין, מסמכים המאמתים את הודעתו

  ;מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה –" מדד"  

  ;ימים מיום הודעת הצרכן 30היום הראשון שלאחר תום  –" מועד ההחזר"  

או , בלא שחב בו, תשלום ששילם צרכן לספק מקומי לפי הודעת החיוב –" תשלום יתר"  
  .יתר תשלום כאמור ששילם על סכום שהוא חב בו

שילם צרכן תשלום יתר יחזיר לו הספק המקומי את התשלום בהקדם באמצעות   )ב(  
  .ומו בפועל או על ידי קיזוזו בהודעת החיוב הקרובה לכל המאוחרתשל

הספק המקומי יחזיר את תשלום היתר בתוספת הפרשים לפי שיעור העלייה של המדד   )ג(  
מן המדד שפורסם סמוך לפני יום שילומו של תשלום היתר עד המדד שפורסם סמוך לפני היום 

  .אמור לא יפחת מתשלום היתרהקובע שלפני יום החזרתו ובלבד שסך התשלום כ

לא הוחזר תשלום היתר עד מועד ההחזר או על ידי זיכויו בהודעת החיוב הקרובה   )ד(  
יחזיר הספק המקומי את התשלום שהצטבר כאמור בסעיף , לפי המאוחר, שלאחר הודעת הצרכן

  .בצירוף ריבית פיגורים ממועד ההחזר עד יום החזרתו בפועל, ממועד החזר) ג(קטן 
  

התעריפים הנקובים בכללים אלה כוללים מס ערך מוסף , למעט אם נקבע אחרת  )א(  .3
נקבעו תעריפים לפי ; מ"שחב חיוב במס ערך מוסף לפי חוק מע ככל, מ"כמשמעותו בחוק מע

הקבועים בדבר , כללים אלה בדרך של הפניה לתעריפים שאינם נקובים או רכיבים בתעריפים
  .מ"ככל שלא נכלל שם חיוב במע, מ"ייווסף להם סכום בגובה המע, חקיקה אחר

המספק מים , מ"פי חוק מעמוסד ללא כוונת רווח ל ,)א(בכפוף לאמור בסעיף קטן   )ב(  
, )פטורים והנחות במסים(מ לפי חוק אזור סחר חופשי באילת "או הפטור ממע לצרכן עוסק

לגבי כמות המים שהוא מספק לצרכן , יפחית מכל תעריף הנקוב בכללים אלה, 1985-ה"התשמ

י לפקת מים ספא
  תעריפים
  ) 2' מס(כללים 

  2010-ע"תש

  מס ערך מוסף
  2009-ע"כללים תש

  ) 2' מס(כללים 
  2010-ע"תש

) 2' מס(כללים 
  2008-ח"תשס

  2009-ע"כללים תש

  2009-ע"כללים תש

  ריבית פיגורים
  ) 2' מס(כללים 

  2010-ע"תש

) 2' מס(כללים 
  2010-ע"תש

  החזר תשלומי יתר
  ) 2' מס(כללים 

  2010-ע"תש

  ) 2' מס(כללים 
  2010-ע"תש
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  .בתעריף הנקוב בכללים אלה, מ"סכום בגובה מכפלת שיעור המע, כאמור
  

  :כמפורט להלן, לחודש, יהיו שמספקים ספקים מקומייםתעריפים למים ה  .4

  

  :שאינם מפורטים בכללים אלה, יםת צריכה או שימושומים לכל מטר  )1(

  

הסכום בשקלים חדשים שהוא צירוף  –בעד כל כמות שעד לכמות מוכרת   )1.1(
שקלים  3.659 –לכללי מקורות בתוספת ) 3.1.1.1)(ב)(3)(7(הסכום הנקוב בסעיף 

  ;ק"חדשים למ

הסכום בשקלים חדשים שהוא צירוף  –בעד כל כמות שמעבר לכמות המוכרת   )1.2(
שקלים  4.470 –לכללי מקורות בתוספת ) 3.1.1.2)(ב)(3)(7(הסכום הנקוב בסעיף 

  ;ק"חדשים למ

  –) 1.2(-ו) 1.1(על אף האמור בפסקאות משנה   )1.3(

מים שהרכבם מונע שימוש בהם כמי שתייה ומנהל הרשות הממשלתית   )א(
מי קולחים שאושרו לצריכה או , מים מליחים, אישר שהם מים מאיכות נחותה

) 3.2)(ב)(3(7מהתעריפים הנקובים בסעיף  10%-תעריף הגבוה ב –ן "מי שפד
  ;לפי העניין, לכללי מקורות

כי , ה מנהל הרשות הממשלתיתשבהם רא, הוראות אלה לא יחולו באזורים  )ב(
עלול , ן"במים מליחים או במי קולחים לרבות מי שפד, השימוש במים נחותים

  ;לזהם מקורות מים

קביעת תכולת הכלוריגים לעניין תעריף המים המליחים כאמור בפסקת   )ג(
המסופקים לספק המקומי מספק שאינו חברת מקורות או המופקים , )א(משנה 
  ;בשינויים המחויבים, לכללי מקורות) 7)(3.2)(ב)(3(7ורט תיעשה כמפ, על ידו

  –תעריף לכמות מים נחרגת   )1.4(

מהתעריף שהיה צריך לשלם אלמלא  125% - 8%בשיעור שאינו עולה על   )א(
  ;היתה חריגה

מהתעריף שהיה צריך לשלם אלמלא היתה  150% - 8%בשיעור שעולה על   )ב(
  ;חריגה

- ו) א(לכמות שעד לכמות האמורה בפסקאות  –חץ ומקוואות בתי מר, בתי חוליםבעד   )2(
למטר  שקלים חדשים 2.755 –לפי העניין ) ד(או ) ג(ושאושרה לפי פסקאות משנה ) ב(

  –למטר מעוקב  שקלים חדשים 2.869 – 2011והחל בשנת , מעוקב

לבית מרחץ ומקווה המתפרסם ברשימת מקוואות הטהרה של המשרד לשירותי   )א(
  :כמות מים ובלבד שהתקיימו כל אלה לכל –דת 

מים -כי כל המים מסופקים לו במד, בדק ואישר בכתב, נציג ספק המים  )1(
  ;נפרד

מורשה החתימה אישר בתצהיר כי המים המסופקים לו משמשים למטרה   )2(
  ;זו בלבד

נמצא כי כל ; מהנדס מים אישר בכתב כי הותקנו בו אבזרים חוסכי מים  )3(
כמותיים וכי בפתח כל קבועת שרברבות מותקנים וסתים -מכלי הדחה הם דו

  ;יראו בכך כהתקנת אבזרים חוסכי מים לעניין פסקה זו, ומגבילי ספיקה

  :לבית חולים אחד מאלה  )ב(

לכל כמות מים שנמדדה ברשת מים נפרדת המספקת מים רק לשימושים   )1(
  :רפואיים ובלבד שהתקיימו כל אלה

י בבית החולים מותקנת רשת מים נפרדת אושר בידי מהנדס מים כ  )א(
  ;כאמור

מורשה החתימה אישר בתצהיר כי המים לשימושים רפואיים   )ב(
  ;מסופקים ברשת הנפרדת ומשמשים למטרה זו בלבד

  עריפי מים חודשייםת
  2008-ח"כללים תשס

  ) 2' מס(כללים 
  2010-ע"תש

  2009-ע"כללים תש
  ) 2' מס(כללים 

  2010-ע"תש

) תיקון(כללים 
  2010-ע"תש

) תיקון(כללים 
  2010-ע"תש

  ) 2' מס(כללים 
  2010-ע"תש

  2010-א"תשעכללים 
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 –לא קיימת בבית החולים או לא אושר קיומה של רשת נפרדת כאמור   )2(
ם בית לפי תעודת רישו, הכמות המתקבלת ממכפלת מספר מיטות האשפוז

חולים המתפרסמת על ידי האגף לרישוי מוסדות ומכשירים רפואיים במשרד 
הכמות  –להלן (מטרים מעוקבים לחודש  15-ב, בשנה מסוימת, הבריאות

  ;)המחושבת

את , אחת לשנתיים, באוקטובר 1-ב, בית מרחץ או מקווה יגיש לספק המים  )ג(
, רים כאמור תבוצע האספקההוגשו האישו, )א(האישורים הנדרשים לפי פסקת משנה 

לא הוגשו ; בידי ספק המים בהתאם לתעריפים ולכמויות בסעיף זה, בתקופה העוקבת
אישורים כאמור או מצא ספק המים כי בית המרחץ או המקווה פועלים בניגוד 

  ;יראה בכמות שסופקה כמים שמעבר לכמות מוכרת, למוצהר

או את ) 1)(ב(בפסקת משנה  אישורים כאמור, בית חולים יגיש לספק המים  )ד(
, אחת לשנתיים, בנובמבר 1-ב; לפי העניין, )2)(ב(הכמות המתקבלת לפי פסקת משנה 

לרשות , יעביר ספק המים את האישורים וכמויות המחושבות בפירוט לפי בתי החולים
הרשות הממשלתית תאשר לספק המים את הכמות לאספקת לפי ; הממשלתית

; לגבי התקופה העוקבת, לפי העניין, כולה או חלקה, )2)(ב(או ) 1)(ב(פסקאות משנה 
לא הוגשו אישורים או כמות מחושבת כאמור או נמצא כי בית חולים פועל בניגוד 

  ;למוצהר יראה ספק המים בכמות שסופקה כמים שמעבר לכמות מוכרת

  –למטרת חקלאות   )3(

חלים על אספקת מים תעריפים לפי פסקת משנה זו אינם , למעט אם נאמר אחרת  )3.1(
או מועצה , ואולם בוצעה האספקה למטרת חקלאות בתחום עירייה; למטרת חקלאות

הקבועים בכללי , לכל כמות מוקצית ולכל כמות נחרגת –מקומית יהיו התעריפים 
ולפי , באותם כללים) 1(7הכמויות וסוג המים כאמור בסעיף , לפי התעריפים, מקורות
  ;העניין

נוסף על האמור בפסקת משנה , יגבה) 3.1(כאמור בפסקת משנה  ספק מקומי  )3.2(
  ;ק"שקלים חדשים למ 0.22תעריף חלוקת מים בשיעור של ) 3.1(

  – למטרת תעשייהלמטרת תעשייהלמטרת תעשייהלמטרת תעשייה  )4(

  –לצרכן הרשום ברישיון ההפקה של הספק המקומי   )4.1(

לפי סעיף , לכל כמות מוקצית ולכל כמות נחרגת, התעריפים למים לתעשייה
בכללי ) 3)(2(7לקבוע בסעיף  10%ללי מקורות או בתוספת של לכ) 2.1)(2(7

  ;והכול לפי סוג המים ולפי העניין, מקורות

  צריכה משותפת וחיוב בעבור נזילה סמויהצריכה משותפת וחיוב בעבור נזילה סמויהצריכה משותפת וחיוב בעבור נזילה סמויהצריכה משותפת וחיוב בעבור נזילה סמויה  )5(

  :כדלקמן הספק המקומיהיא תחולק בידי , קיימת בנכס צריכת מים משותפת  5.1

  ;ת הדיור בנכסבחלוקה שווה לפי מספר יחידו –בנכס המשמש למגורים בלבד 

, המים המשמש כל צרכן בנפרד-לפי היחס שבין כמות המים שרשם מד –בנכס אחר 
  ;המים הנפרדים בנכס-לבין הכמות הכוללת של המים שרשמו כל מד

הספק לפי חלוקה אחרת שתוסכם בין  –במקרים שבהם לא ניתן לפעול כאמור לעיל 
הנראית , לפי חלוקה אחרת –ור או באין הסכמה כאמ, לבין כל הצרכנים בנכס המקומי

  .כסבירה והולמת בנסיבות העניין לספק המקומי

תיווסף , 5.1כאמור בפסקה , צריכת המים המשותפת שנתקבלה לאחר החלוקה  5.2
  ;לה משמשים המים בנכס, לצריכה הביתית או הצריכה למטרה האחרת

יך הספק המקומי יער, נתגלתה בנכס נזילה סמויה של מים ברשת הפרטית של הנכס  5.3
את הצריכה הממוצעת בנכס בתקופה המקבילה בשנה הקודמת או במשך השנה 

בעד הצריכה ; )הצריכה הממוצעת –להלן (על פי החלטת הספק המקומי , השוטפת
בעד מים שכתוצאה מהנזילה ; הממוצעת ישולמו התעריפים כמפורט בכללים אלה

ישולם התעריף המשולם , עתלא נעשה בהם שימוש מעבר לצריכה הממוצ, הסמויה
הספק המקומי יתנה חיוב כאמור בהמצאת ; כמפורט בכללים אלה, בעד כמות מוכרת

הוכחת על תיקון הנזילה הסמויה ויגביל את החיוב כאמור לשתי תקופות חשבון 
  ;בלבד

  2009-ע"כללים תש
  הוראת שעה

  2009-ע"כללים תש

  2009-ע"כללים תש

  ) 2' מס(כללים 
  2010-ע"תש

  ) 2' מס(כללים 
  2010-ע"תש



  1994- ד"תשנ, )שמספקים ספקים מקומייםתעריפי מים (המים כללי 
  נוסח מלא ומעודכן

  

6  

  המאגר המשפטי הישראלי   nevo.co.ilמ  "נבו הוצאה לאור בע

C:\Documents and Settings\liatk.CONSUMERS\Desktop\ תעריפים - כללי המים.doc  

גם אם צרך פחות , ק מים לתקופה של חודש"מ 1.5צרכן יחויב בעד   )6(
לפי התעריף שהיה עליו לשלם , ופהמן הכמות האמורה באותה תק

  .בעד כמות זו
  

מספר הנפשות המתגוררות ביחידת דיור של צרכן מים יוכר לעניין צריכה ביתית   )א(  .א4
  .בהתאם להוראות סעיף זה

, החל ביום התחילה ולא יאוחר מסוף חודש מאי של אותה שנה, אחת לשלוש שנים  )ב(  
, שולח את החיובים בעד שירותי המים לכל צרכן לכתובתו שאליה הוא, בדואר, ישלח ספק מקומי

לפי טופס הדיווח , הודעה לעניין חובתו לדווח על מספר הנפשות המתגוררות ביחידת הדיור
טופס הדיווח שיצורף ; וכן להצהיר על נכונות הפרטים הנכללים בו, שצורף להודעה האמורה

  .רשות הממשלתיתבאתר האינטרנט של ה, להודעה יהיה לפי נוסח שיפרסם מנהל רשות המים

בפקסימילה , ישלח לספק המקומי בדואר, )ב(קיבל צרכן הודעה כאמור בסעיף קטן   )ג(  
כשהוא כולל את כל הפרטים , )ב(את הדיווח לפי הטופס האמור בסעיף קטן , או בדואר אלקטרוני

בצירוף תצלום ספחי , לרבות הצהרה בדבר נכונות אותם פרטים, שאותם נדרש הצרכן למלא
- ה"התשכ, לחוק מרשם האוכלוסין 3או תמצית מן המרשם כמשמעותו בסעיף  דות הזהותתעו

המעיד על שמם , של כל המתגוררים דרך קבע באותה יחידת דיור, )תמצית מרשם –להלן ( 1965
או  בצירוף תצלום ספח תעודת הזהות –שנים  18ולגבי ילדים שטרם מלאו להם , ומקום מגוריהם
והכל כך שיתקבלו אצל הספק המקומי ; שמפורטים בו פרטי הילדים של ההורה תמצית מרשם

יהיה מספר , לא דיווח הצרכן כאמור או דיווח על מספר של שתי נפשות ומטה; בתוך שישים ימים
  .שתי נפשות, החל באחד בינואר של השנה העוקבת, הנפשות המוכר ליחידת הדיור

וריו לפי המען הרשום בספח תעודת צרכן המתגורר ביחידת דיור שלא במקום מג  )1ג(  
ישלח לספק המקומי , )מקום מגוריו הרשום –בסעיף קטן זה (הזהות שלו או בתמצית המרשם שלו 

  –במקום מגוריו בפועל 

  ;)ג(דיווח לפי הוראות סעיף קטן   )1(

יראו ; את מקום מגוריו בפועל, להנחת דעת הספק המקומי, מסמך המאמת  )2(
  ;כמסמך מאמת לעניין זה, ם חשבון ארנונה על שם הצרכןבחוזה שכירות או תשלו

אישור מטעם ספק המים של מקום מגוריו הרשום הממוען לספק המקומי במקום   )3(
, הוא או מי מהמתגוררים עמו, כי לעניין חישוב מספר הנפשות המוכר, מגוריו בפועל

  .לא מתגורר ביחידת דיור במקום מגוריו הרשום

במקום תעודת הזהות , יעביר לספק המקומי, אינו אזרח ישראליהיה הצרכן מי ש  )ד(  
  :וכן אחד מאלה לפי בחירתו, צילום של דרכונו וכן אישור שהייה כדין, )ג(כאמור בסעיף קטן 

  ;תצהיר מאומת לגבי מקום מגוריו  .א

- א"התשנ, ספח תעודת זהות של בעל ההיתר להעסקתו לפי חוק עובדים זרים  .ב
  .ל ההיתר מתגורר ביחידת הדיורהמעיד כי בע, 1991

; הצרכן ידווח לספק המקומי על כל שינוי במספר הנפשות המתגוררות ביחידת הדיור  )ה(  
וייערך לפי מתכונת הדיווח ) 1ג(-ו) ג( ר יכלול את כל הפרטים כאמור בסעיפים קטניםדוח כאמו
  .הקבועה בו

ימסור לצרכן , )ה(או ) 1ג(, )ג(קיבל הספק המקומי דיווח כאמור בסעיפים קטנים   )ו(  
בהודעת החיוב הקרובה הודעה על מספר הנפשות שהוא מכיר בהן וכן יציין בכל הודעת חיוב של 

בכל מקרה שבו דיווח ; )ז(לרבות עדכונו לפי הוראות סעיף קטן , צרכן את מספר הנפשות המוכר
סמוך ככל , לצרכןימסור הספק המקומי , הצרכן כאמור אינו תואם את האסמכתאות שהתקבלו

הודעה , בדואר או באמצעי שבו הועבר לו הדיווח כאמור, שניתן ממועד שקיבל את הדיווח ממנו
התאמה בין דיווח הצרכן לבין האסמכתאות שצורפו ומספר הנפשות שניתן להכיר -כי נמצאה אי

  .בהן

שינה הספק המקומי את המספר המוכר של נפשות הרשומות אצלו כמתגוררות   )ז(  
יחול אותו שינוי לגבי צריכת המים , בהתאם לדיווח מאומת של הצרכן לפי סעיף זה, יחידת הדיורב

ואולם ; מיום קבלת הדיווח במשרדי הספק המקומי, )ב(6המיוחסת לצרכן ובהתאם להוראות סעיף 
את השינוי לתקופה , להנחת דעת הספק המקומי, אם מסר הצרכן נתונים או מסמכים המאמתים

יעודכן מספר הנפשות לפי מועד השינוי המאומת או , ועד קבלת הדיווח כאמורשקדמה למ
, יראו בחוזה שכירות; לפי המאוחר, מתחילת תקופת החיוב הקודמת לתקופה שבה התקבל הדיווח

מספר נפשות מוכר 
  ידת דיורביח

  2009-ע"כללים תש

  2009-ע"כללים תש

) 2' מס(כללים 
  2010-ע"תש

) 2' מס(כללים 
  2010-ע"תש

) 2' מס(כללים 
  2010-ע"תש

) 2' מס(כללים 
  2010-ע"תש

) 2' מס(כללים 
  2010-ע"תש
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על ; כמסמך מאמת לעניין פסקה זו, תעודת לידה או פטירה, תשלום חשבון ארנונה על שם הצרכן
אשונה ביום התחילה ובכל שנה עוקבת לעדכון חדש כמשמעו במהלך השנה הר, אף האמור

יעודכן מספר הנפשות לפי מועד השינוי המאומת או מתחילת שתי , )ג(-ו) ב(בסעיפים קטנים 
ורשאי ספק המים לעדכן את ; לפי המאוחר, תקופות חיוב הקודמות לתקופה שבה התקבל הדיווח

  .הודעת החיוב הקרובההעדכון החיוב בעקבות האמור על דרך של קיזוז ב

ראה הספק המקומי כי קיימת סתירה בין מספר הנפשות שדווח בידי הצרכן הביתי   )ח(  
יודיע על כך לצרכן הביתי בהודעת החיוב , לבין הנתונים הידועים לו, כמתגוררות ביחידת הדיור

  .רק החל בהודעת החיוב העוקבת להודעה האמורה, ויחייב את הצרכן בהתאם, הקרובה

ישלח הספק המקומי בדואר לכל , בכל שנהבמועד משלוח הודעת החיוב הראשונה   )ט(  
הודעה , לכתובת שאליה הוא שולח את החיובים בעד שירותי המים, )א(צרכן כאמור בסעיף קטן 

תעריף נמוך לכמות מוכרת : שבה יבהיר לצרכן כי התעריף לצריכה ביתית מורכב משני אלה
, ק לחודש"מ 2.5וכי הוא זכאי לקבל כמות של , כמות המוכרתותעריף גבוה לכמות שמעל ה

ל כך לספק המקומי לפי ובלבד שידווח ע, בתעריף הנמוך בעד כל נפש המתגוררת ביחידת הדיור
  .בשינויים המחויבים, )1ג(או  )ג( הוראות סעיפים קטנים

  .)פקע(  )י(  

  .)פקע(  )יא(  
  

דוח , בכל שנה לא יאוחר מן האחד בנובמבר, ספק מקומי יגיש לרשות הממשלתית  )א(  .ב4
שפורטו בו סך כל מספר הנפשות כפי שהתקבל , חתום ביד מורשה החתימה שלו ומאומת בתצהיר

מטרים וכן כמות המים ב, באוקטובר של אותה שנה 1נכון ליום , א4מדוחות הצרכנים לפי סעיף 
בתעריף , מעוקבים אשר הספק המקומי מכר בפועל והיה זכאי למכור לצרכניו לפי כללים אלה

בספטמבר של  30-באוקטובר של השנה הקודמת עד ה 1-בתקופה שמ, )1.1)(1(4כאמור בסעיף 
לפי טופס ומתכונת דיווח שיפרסם מנהל הרשות הממשלתית באתר האינטרנט , השנה השוטפת

  .באוגוסט בכל שנה 1-לא יאוחר מ, שלה

בסך  1.05תחושב כמכפלת , ק המוכרת לספק המקומי לשנה העוקבת"כמות המים במ  )ב(  
או שקבע מנהל רשות ) א(כל מספר הנפשות שדיווח עליו הספק המקומי לפי סעיף קטן 

בהפחתה של ההפרש שבין כמות המים שהוכרה , 30-ב, לפי העניין, )ד(הממשלתית לפי סעיף קטן 
ושהיה זכאי למכור , המקומי לשנה הנוכחית ובין הכמות שהוא דיווח על מכירתה בפועל לספק

או הכמות שקבע ) א(לפי סעיף קטן , )1.1)(1(4לצרכניו לפי כללים אל בתעריף האמור בסעיף 
  ).כמות מוכרת לספק מקומי –להלן (לפי העניין , )ד(מנהל הרשות הממשלתית לפי סעיף קטן 

ידיעות , פירוט, הסבר, הממשלתית רשאי להורות לספק מקומי למסור לומנהל הרשות   )ג(  
לרבות התפלגות חיוב הצרכנים לפי , או מסמכים בנוגע לכמות המים שנצרכה אצל הספק המקומי

  .כולם או חלקם, וכן הבדיקות שערך לאימות מספר הנפשות בכל יחידת דיור, התעריפים

כל מספר הנפשות אשר הספק המקומי מספק  שוכנע מנהל הרשות הממשלתית כי סך  )ד(  
להן מים או כמות המים במטרים מעוקבים אשר מכר הספק המקומי בפועל לצרכניו והיה זכאי 

יקבע לספק המקומי מספר נפשות , פחותים ממה שדיווח לפי סעיף זה, למכור להם לפי כללים אלה
  ).א(פק המקומי לפי סעיף קטן שיפחתו ממה שדיווח הס, כולל מוכר או כמות מים מוכרת כאמור

 R"תהיה כמות המים במ, )א(לא העביר ספק מקומי דוח במועד כאמור בסעיף קטן   )ה(  
מחצית מכמות המים , )ב(על אף האמור בסעיף קטן , המוכרת לספק המקומי לשנה העוקבת

  .שהוכרה לו לשנה השוטפת
  

, א לחוק תאגידי מים וביוב6הוראות סעיף  עליו שלא הקים חברה ושחלותספק מקומי   )א(  .5
שקלים  0.083 –לגבי מים לחקלאות , תגבה מצרכניה נוסף על התעריפים הנקובים בכללים אלה

ופיתוח מערכות  חידוש ופיתוח מערכות מים או ביוב, בעד השקעות למטרת שיקום, ק"חדשים למ
  .מים וביוב

, א לחוק תאגידי מים וביוב ואינו חברה6 ספק מקומי שחלות עליו הוראות סעיף  )ב(  
סכום  - 8%בניכוי פחת בשיעור של  – בתום כל רבעון, יעביר בעד מים שהפיק, המפיק מים בעצמו

ק לכל המטרות "למ שקלים חדשים 1.975 – 2011והחל בשנת , שקלים חדשים 1.897של 
שעליו לגבות כאמור בסעיף וכן את הסכומים , בתי חולים ובתי מרחץ, למעט חקלאות, והשימושים

לחשבון נפרד , חידוש ופיתוח מערכות מים או ביוב, בעד השקעות למטרת שיקום) א(קטן 
לא ייתן זכות קיזוז לגביהם ולא יעשה כל שימוש , ולא ישעבד או ימחה כספים אלה, שבבעלותו

אחזקת מערכות מים 
  או ביוב

  2009-ע"כללים תש
  ) 2' מס(כללים 

  2010-ע"תש

כמות מוכרת לספק 
  מקומי

  2009-ע"כללים תש

  2009-ע"כללים תש
) 2' מס(כללים 

  2010-ע"תש

  2009-ע"כללים תש
  הוראת שעה
  2009-ע"כללים תש

  הוראת שעה

  ) 2' מס(כללים 
  2010-ע"תש

) 2' מס(לים כל
  2010-ע"תש
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, רעם הקמתה של חברה בתחומי הספק המקומי שהפקיד את הסכומים כאמו; בכספים כאמור
בתוספת , את סכום הכספים כאמור, על פי הוראת הממונה ובמועד שיורה, יעביר לה הספק המקומי

  .לשנה 4%ריבית צמודה למדד בשיעור של 

יעביר בעד , א לחוק תאגידי מים וביוב6ספק מקומי שלא חלות עליו הוראות סעיף   )ג(  
והחל בשנת , שקלים חדשים 1.897סכום של , בתום כל רבעון, לרבות לצריכה עצמית, מים שסיפק

בתי חולים ובתי , למעט חקלאות, ק לכל המטרות והשימושים"למ שקלים חדשים 1.975 – 2011
חידוש ופיתוח , בעד השקעות למטרת שיקוםשישמש , לחשבון בנק נפרד שבבעלותו, מרחץ

שלא  לא יעשה כל שימוש בכספים כאמור, ספק מקומי כאמור; בתחומו מערכות מים או ביוב
אלא אם כן , לא ישעבד או ימחה כספים אלה ולא ייתן זכות קיזוז לגביהם, למטרה שנועדו לה

  .ההמחאה או זכות הקיזוז משמשים למטרה שנועדו לה הכספים שהפקיד בחשבונו, השעבוד

אין בגביית תשלומים בעבור הקרן לפי סעיף זה כדי לבטל תשלומים אחרים בעבור   )ד(  
  .וב שאותם גובה הספק המקומי כדין לפי חוקי עזרשירותי מים או בי

ספק מקומי הגובה תשלומים בעד שירותי מים או ביוב לפי חוקי עזר יעביר את   )ה(  
  .)ג(הכספים שגבה לחשבון נפרד ויחולו לגבי ניהול הכספים בחשבון הוראות סעיף קטן 

  

, את התעריפים המפורטים בכללים אלה אך ורק על פי קריא מדי מים ספק מקומי יגבה  )א(  .6
ובסמוך , 1988- ח"תשמ, )מדי מים(מים  ה אחת לחודשיים לפחות בהתאם לתקנות מדידתשנעש

להלן (למתן הודעה לצרכנים על תצרוכת המים שלהם כאמור באותן תקנות אחת לחודשיים לפחות 
  .תעריפי מים לפי כללים אלה בכל דרך אחרת יגבה ספק מקומילא ; )ההודעה לצרכנים -

, דעה לצרכניםוים בתוך תקופת הצריכה שאליה מתייחסת ההחל שינוי בתעריפי המ  )ב(  
והצרכן יחויב , כאמור, יראו את הצריכה כאילו התחלקה באופן שווה לכל יום בתקופת הצריכה

לשלם את התעריף הקודם בעד הימים שלפני יום השינוי ואת התעריף החדש בעד הימים למן יום 
  .השינוי

  

מנהל הרשות הממשלתית יפרסם באתר האינטרנט של הרשות הודעה לעניין   )א(  .א6
  –לו התעריפים שהתקב

  ;לכמות שעד לכמות המוכרת –) 1.1)(1(4לפי סעיף   )1(

  .לכמות שמעל לכמות המוכרת –) 1.2)(1(4לפי סעיף   )2(

  .יראו בה כמחייבת לעניין התעריפים הנקובים בה, פורסמה הודעה כאמור  )ב(  
  

  .)בוטל(  .7
  

  .)בוטל(  .8
  

כי מד מים לא פעל כהלכה במשך תקופה מסוימת ולא ניתן לקבוע  מצא ספק מקומי  )א(  .9
שנקבעה לפי הצריכה , מיםות מאת הצרכן בתשלום בעד כ הוא יחייב, את צריכת המים של הצרכן

הממוצעת במשך שני החודשים שקדמו לתקופה שבה מד המים לא פעל כהלכה ובמשך שני 
הכל על פי החלטת , או לפי הצריכה של התקופה המקבילה בשנה הקודמת, חודשים שלאחריה

 כתובלבד שבתקופה שעליה מסתמכים לצורך החיוב היתה מדידה תקינה של צרי, הספק המקומי
  .המים

  –ייעשה החיוב כמפורט להלן , במקום שלא הותקן מד מים  )ב(  

  –לצריכה ביתית   )1(

בעד כל כמות ק לחודש ולפי התעריפים הנקובים "מ 15לפי  -לכל יחידת דיור 
ובעד כל כמות נוספת , )1.1)(1(4הסכום כאמור בסעיף  –שעד לכמות המוכרת 

  ;)1.2)(1(4הסכום כאמור בסעיף  –ק לחודש "מ 15-עד ל

  .)1.2)(1(4ק לחודש בסכום כאמור בסעיף "מ 10לפי  –לכל צריכה אחרת   )2(
  

הסותרת , ספקים מקומייםכל הוראה או קביעה בחוקי עזר של  עדיפים עלכללים אלה   .10
  .ובאים במקומה, תואמת להם תם או שאינהאו

  

לרבות , בקביעת תעריפים בעד כמות נחרגת לפי כללים אלה אין משום היתר לאדם  .א10
ואין בכך כדי לגרוע , לספק או לצרוך מעבר לכמות מוקצית, להפיק, ספק או צרכן, מפיק, מקורות

ריאת קביה על פי ג
  מדי מים

  2007- ז"כללים תשס
  2009-ע"כללים תש

  209-ע"כללים תש

  2009-ע"כללים תש

ריכת צערכה של ה
  מים

  2009-ע"כללים תש

  וקי עזרחדיפות על ע
  2009-ע"כללים תש

  2009-ע"כללים תש

  ) 2' מס(כללים 
  2010-ע"תש

  2009-ע"כללים תש

כמות נחרגת ותשלום 
  מיוחד

  2009-ע"כללים תש

  ) 2' מס(כללים 
  2010-ע"תש

  ) 2' מס(כללים 
  2010-ע"תש

  פרסום תעריפים
  ) 2' מס(כללים 

  2010-ע"תש



  1994- ד"תשנ, )שמספקים ספקים מקומייםתעריפי מים (המים כללי 
  נוסח מלא ומעודכן

  

9  

  המאגר המשפטי הישראלי   nevo.co.ilמ  "נבו הוצאה לאור בע

C:\Documents and Settings\liatk.CONSUMERS\Desktop\ תעריפים - כללי המים.doc  

  .ד לחוק124-א ו124מסמכויות מנהל הרשות הממשלתית לפי סעיפים 
  

  .בטלות - 1987-ז"תשמ, )תעריפים למים ברשויות מקומיות(קנות המים ת  .11

  

  

  יצחק רבין  )1994במאי  17(ד "בתמוז תשנ' ז
  הפנים שר      

  .ני מסכיםא

  שוחט) בייגה(אברהם         
  שר האוצר    

  

  

  

  

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

  

  יטולב


