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 261חוזר משרדינו מס' 
 לכבוד 

 תאגידי מים -יםל "מנכ
 

  –, ביוב ושירותים מסוימים, לתאגידי המים, לצריכה החל מ עדכון תעריפי מיםהנדון: 
2020.101.0   

 
כונים לכללי  דע 8308פורסמו בקובץ תקנות  30.12.2019הריני להביא לידיעתכם כי ביום 

 המים. 
 

 להלן עיקרי השינויים: 
 
 – תעריפים .1

( מדד המחירים לצרכן , מדד השכר הציבורי , מדד  לסל המדדים עלו בהתאם התעריפים 
 . יש לעדכן את התעריפים בהתאם לטבלאות המצורפות בנספחים. תעריפי החשמל )

 

   – תעריפי דמי הקמהב שינויים  .2
כן עודכנו כלל התעריפים   ועל ₪ 79.80-לן דכעותעריף הבסיס לחישוב דמי ההקמה 

, על כן הנתונים נלקחו מקובץ  רסמה את ספר התעריפיםפרשות המים טרם  - בהתאם 
 מצורפת בנספח ד'.  המעודכנת  , טבלת התעריפים8308התקנות 

 
 ), 3.1)(3, ככל הנראה קיימת טעות סופר בקובץ התקנות האמור, בסעיף (לתשומת ליבכם  .3

כאי לפטור חלקי בביוב לפי  לצרכן מים וביוב, למעט מוסד עירוני, הזבאופן חישוב תשלום 
 . בהמשך עדכון ייצא ,  הנושא נמצא בבדיקה מול רשות המים - בכללי חישוב עלות  3סעיף 

 

 

 : לשימושכם מצורפות טבלאות תעריפים מעודכנות
 . טבלת תעריפי מים וביוב לתאגידי מים  –' נספח א

 . טבלת תעריפי ביוב לתאגידי מים –נספח ב' 
 מסוימים.  רותיםשיל םטבלת תעריפי –נספח ג' 
 . תעריפי דמי הקמה –נספח ד' 

 
 אין לראות בחוזר זה חוות דעת משפטית או כל חוות דעת אחרת. 

 .לל



'נספח א

תיאורסוג צריכה
תעריף 

(ק"למ₪ )

-אספקה 

קרן שיקום

הוצאות 

חלוקה

לא כולל 

מ"מע

כולל 

מ"מע

לא כולל 

מ"מע

כולל 

מ"מע

6.3126.3127.385 קוב לחודשיים לנפש7בעד 

11.50511.50513.461בעד כל כמות נוספת

11.50511.50513.461לכל כמות מים

לצרכן מים וביוב למעט מוסד עירוני בעד 

ק ועד " מ15,000- כל כמות מעבר ל

ק שסופקו דרך מד מים בודד " מ250,000

בשנה

10.50510.50512.291

לצרכן מים וביוב למעט מוסד עירוני בעד 

ק בין " מ250,000- כל כמות מעבר ל

שכמות זו נצרכה במד בודד ובין בכמה 

מדים באותו מתחם

10.25510.25511.998

לא כולל גינון )מוסדות עירוניים 

(ציבורי
9.4009.40010.99828.20032.994לכל כמות מים

6.5256.5257.634בעד כמות מוקצבת הקצאת מיםהמקבלגינון ציבורי 

8.1568.1569.543 מהכמות המוקצית8%חריגה של 

9.7889.78811.451 מהכמות המוקצית8%חריגה מעל 

1.8580.0780.2112.1472.512בעד כמות מוקצבת הקצאת מיםהמקבללחקלאות 

3.3430.0780.2113.6324.249 מהכמות המוקצית10%חריגה של 

5.8460.0780.2116.1357.178 מהכמות המוקצית10%חריגה מעל 

8.2168.2169.61324.64828.838מים שסופקו לאתרי מילוי כבאיות

8.2168.2169.613מים שרשות הכבאות צרכה בלא מדידה

מים שרשות הכבאות צרכה באירועי 

כבאות חריגים
8.2168.2169.613

8.2168.2169.61324.64828.838לכל צריכה

ק דרך מד " מ15,000-250,000לצרכן גדול 

אחד
7.5167.5168.79422.54826.381

ק דרך מד " מ250,000לצרכן גדול מעל 

אחד
7.2667.2668.50121.79825.504

לכל צריכה

ק" מ15,000לצרכן גדול מעל 

8.2168.2169.61324.64828.838לכל צריכה

ק דרך מד " מ15,000-250,000לצרכן גדול 

אחד
7.5167.5168.79422.54826.381

ק דרך מד " מ250,000לצרכן גדול מעל 

אחד
7.2667.2668.50121.79825.504

לכל צריכה

ק" מ15,000לצרכן גדול מעל 

-  לכל צריכה אחרת

 מעטצרכן ביוב בלבד ל

מוסד עירוני
בעד שירותי ביוב בלבד

לא כולל ) ₪ 0.3מתעריף הביוב שחושב מעלה יש להפחית 

'ראה נספח ב - (מ"מע

ראה - תעריף הביוב לפי התעריף שנקבע לאותו תאגיד 

'נספח ב

-  לכל צריכה אחרת

למעט לצרכן מים וביוב 

 הזכאי לפטור מוסד עירוני

 3חלקי בביוב לפי סעיף 

בכללי חישוב עלות

כמות - בעד שירותי ביוב בלבד 

 3המים לביוב הינה לפי סעיף 

בכללי חישוב עלות

, לרבות מסחר)לכל צריכה אחרת 

, בתי חולים ומקוואות, מלאכה

, משרדים,  מוסדות, שירותים 

(עסקים, תעשיה

(ק"למ₪ )תעריף כולל 

ק "תעריפים לכל מ

בעד שירותי מים 

בלבד

ק "תעריפים לכל מ

בעד שירותי מים 

ושירותי ביוב 

לכמות מים

צריכה ביתית

כבאות

01/01/2020תעריפי מים לתאגידי המים לצריכה החל מ 

19.57522.903

6.4417.536

22.155

40.383

18.936

בעד שירותי מים בלבד

-  לכל צריכה אחרת

למעט צרכן מים בלבד 

גינון ציבורי או , מוסד עירוני

חקלאות
בעד שירותי מים בלבד

(מ"לא כולל מע) ₪ 0.3מתעריף הביוב מעלה יש להפחית 

34.515

לפי -  לכללי חישוב עלות 3תעריף ביוב מחושב לפי סעיף 

'ראה נספח ב- התעריף שנקבע לאותו תאגיד 

תעריף לדמי שימוש 



3.6124.226מ"מפעלי מים וביוב אילת בע– עין נטפים 1

4.1584.865מ"תאגיד מים וביוב בע– הבאר השלישית 2

3.1613.698מ"מפעלי מים וביוב בע– הרי נצרת 3

2.7213.184מ"חברת הגיחון בע4

2.8293.310מ"יובלים אשדוד בע5

4.2144.930מ" בע2003יובלים בשומרון 6

4.2314.950מ"תאגיד המים של קרית ים בע– ימים 7

3.5554.159מ"מי נעם תאגיד מים וביוב אזורי בע8

3.8734.531מ"מי ציונה בע9

4.3725.115מ" בע2010מי אביבים 10

4.5415.313מ"מי אונו בע11

3.3063.868מ"מי אשקלון תאגיד המים והביוב האזורי בע12

4.0814.775מ"מי ברק תאגיד המים והביוב של עירית בני בנק בע13

4.0324.717מ"ים תאגיד מים וביוב בע-מי בת14

4.6855.481מ"מי גבעתיים מפעלי מים וביוב בע15

4.4425.197מ"תאגיד המים והביוב האזורי בע– מי הגליל 16

3.7504.388מ"מי הוד השרון בע17

3.3753.949מ"מי הרצליה בע18

4.8405.663מ"מי התנור בע19

3.0163.529מ"מי חדרה בע20

3.4644.053מ"מי יבנה בע21

4.3395.077מ"מי כרמל בע22

4.1764.886מ"מי לוד בע23

2.8143.292מ"מי מודיעין בע24

3.3143.877מ"בע (2003)מי נתניה 25

4.9535.795מ"מי עירון בע26

4.0504.739מ"מי עכו בע27

3.2573.811מ"בע (2008)מי קרית גת 28

4.1004.797מ"מי רהט בע29

4.5215.290מ"מי רמת גן בע30

3.1763.716מ"מי רעננה בע31

4.0374.723מ"מי רקת טבריה בע32

3.1143.643מ"תאגיד אזורי למים ולביוב בע– מי שבע 33

3.0883.613מ"מי שמש בע34

4.4855.247מ"מי שיקמה בע35

4.3925.139מ"מי תקווה בע36

4.0914.786מ"תאגיד אזורי למים וביוב בע– מיתב 37

3.2853.843מ"מניב ראשון בע38

4.3205.054מ"מעיינות אתא בע38

4.4455.201מ"מעיינות החוף בע40

3.7704.411מ"מעיינות המשולש בע41

4.5635.339מ"מעינות העמקים בע42

3.5754.183מ"מעינות השרון בע43

4.6695.463מ"תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע44

5.0995.966מ"עין אפק בע45

3.3663.938מ"עין כרמים תאגיד מים וביוב בע46

5.3596.270מ"פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע47

מ"יגאל בע-פלגי שרון מיסודן של עיריית כפר סבא והמועצה המקומית כוכב יאיר צור48 3.6774.302

4.7285.532מ"פלגי מוצקין בע49

3.3643.936מ"תשתיות מים וביוב בע– שרונים 50

3.7074.337מ"בע (קרית מלאכי ובני עייש, גדרה, רמלה)ר תאגיד מים אזורי .מ.ת51

4.9475.788מ"אלעין בע– תאגיד המים והביוב האזורי 52

5.0475.905מ"נווה מדבר תאגיד מים בע53

4.8205.639מ"תאגיד כפרי גליל תחתון בע54

4.2154.932מ"תאגיד מעיינות הדרום בע55

4.7625.572מ"מעיינות זיו בע56

'נספח ב

תעריף ביוב כולל 

מ"מע

תעריף ביוב ללא 

מ מהתוספת "מע

01/01/2020- לצריכה החל מ 

ק מים בעבור כמות מים המחויבת רק בעד"התעריף למ

ומי תהום שהוזרמו למערכת הביובשירותי ביוב שמספקת חברה 

שם החברהפרט



                122.02          104.29 כולל3/4"מים שקוטרו עד -למדא

                164.01          3/4140.18"מים שקוטרו מעל -למדב

                  82.61            70.61מים לבקשת צרכן-ניתוק מד2

                  82.61            70.61מים לבקשת צרכן-חיבור מד3

                186.73          159.60 כולל3/4"מים שקוטרו עד -למדא

                399.89          341.79 כולל1" ועד 3/4"מים שקוטרו מעל -למדב

                505.11          431.72 כולל1.5" ועד 1"מים שקוטרו מעל -למדג

              1,004.06          858.17 כולל2" ועד 1.5"מים שקוטרו מעל -למדד

              5,014.13        4,285.58 כולל3" ועד 2"מים שקוטרו מעל -למדה

              8,147.97        6,964.08 כולל4" ועד 3"מים שקוטרו מעל -למדו

            10,655.03        9,106.86 כולל6" ועד 4"מים שקוטרו מעל -למדז

            12,535.32      610,713.95"מים שקוטרו מעל -למדח

                475.10          406.07 כולל3/4"מים חמים שקוטרו עד -למדט

                940.20          803.59 כולל1" ועד 3/4"מים חמים שקוטרו מעל -למדי

              1,754.95        1,499.96 כולל1.5" ועד 1"מים חמים שקוטרו מעל -למדיא

              2,507.05        1.52,142.78"מים חמים שקוטרו מעל -למדיב

                250.71          214.28מים בגין רכיב קריאה מרחוק-תוספת לכל מדיג

יד
מים בגין רכיב קריאה מרחוק לפי -תוספת למד

לחוק (א)(4)99סעיף 

אך לא פחות מעלות רכישת רכיב  (מ"לפני מע) ₪ 150 עד 

הקריאה מרחוק

א4

מים עם מערכת -החלפה לבקשת הצרכן של מד

קריאה מרחוק לרבות מערכת קריאה מרחוק לפי 

לחוק (א)(4)99סעיף 

המים או של רכיב הקריאה -בהחלפה תקופתית של מד (א)

מרחוק או של מערכת קריאה מרחוק לרבות בעת התקנה 

ראשונית של רכיב קריאה מרחוק או של מערכת קריאה מרחוק 

לצרכן שלא היה , בהחלפת צרכן (ב). בלא עלות-על מד קיים

-רשום בנכס או אחרי חלוף מחצית התקופה ממועד התקנת מד

- לכללי מדי44המים ועד מועד הבדיקה והכיול שלו לפי סעיף 

 (ג). (4)התוספת בעד רכיב קריאה מרחוק  לפי פרט – מים 

התוספת בעד רכיב , מים–התעריף בעד מד– בכל מקרה אחר 

.(4)קריאה מרחוק והתוספת בעד רכיב קריאה מרחוק לפי פרט 

5

ניתוק מד מים בשל חוב צרכן וחיבורו מחדש 

לאחר הסדרת החוב לפי הכלים שנקבעו לפי 

והעדרם לפי הנחיות הממונה,  לחוק146סעיף 

116.75          136.60                

הוצאות בגין הליכי גבייה6

' ט12 הוצאות שהיו כרוכות בהפעלת הליכי גבייה לפי סעיף 

אך לא יותר מההוצאות שנקבעו לפי  (גביה)לפקודת המסים 

לאותה פקודה (ג)13

                164.01          140.18כולל" 3/4למד מים שקוטרו עד א

                444.60          380.00"3/4למד מים שקוטרו מעל ב

8
' כמשמעותו בסימן א, ביקור מתואם בחצרי צרכן

בפרק הרביעי לכללי אמות המידה
16.88            19.75                  

9
הפקה חוזרת של חשבון תקופתי ושליחתו לפי 

לכללי אמות המידה (ב)40סעיף 
12.67            14.82                  

10

הולכת מים או ביוב בתחומי החברה בעבור ספק 

 (ה)2ובאישור מנהל רשות הממשלתית לסעיף 

בכללים

ב 11א לכללי חישוב עלות או 11 תוצאות החישוב לפי סעיף 

לפי העניין, בכללי חישוב עלות

11
ביקור נוסף או ביקור מתואם לפינוי באמצעות 

לכללי אמות המידה (ב)95ביובית לפי סעיף 
258.70          302.68                

01/07/2013- החל מה

                545.75          466.45בדיקת מתכותא

ב
עכירות ועקבות , בדיקת מזהמים בקטריאליים

חומר חיטוי פעיל
324.48          379.64                

ג
עכירות , מזהמים בקטריאליים, בדיקת מתכות

ועקבות חומרי חיטוי פעיל
578.00          676.26                

א
בלא הגדלת " 3\4העתקת חיבור או מד מים נוסף 

 מטר10עד -קוטר
3,035.42        3,551.44              

                331.47          283.31תוספת לכל מטרב

              4,735.25        4,047.22 מטר10עד " 1\5העתקת חיבור או מד מים נוסף ג

                355.14          303.54תוספת לכל מטרד

              5,327.16        4,553.13 מטר10עד , " 2העתקת חיבור או מד מים נוסףה

                414.33          354.13תוספת לכל מטרו

              7,102.88        6,070.84 מטר10עד , " 3העתקת חיבור או מד מים נוסףז

                473.52          404.72תוספת לכל מטרח

              8,286.69        7,082.64 מטר10עד , " 4העתקת חיבור או מד מים נוסף ט

                591.90          505.90תוספת לכל מטרי

            10,654.31        9,106.25 מטר10עד , " 6העתקת חיבור או מד מים נוסף יא

                710.28          607.08תוספת לכל מטריב

יג

, העתקת חיבור ביוב או קביעת חיבור ביוב נוסף

כולל התקנת שוחת ביוב וחיבור קו ביוב בקוטר 

, מ או התחברות לשוחת ביוב קיימת" מ160של עד 

 מטרים10במרחק של עד 

9,106.25        10,654.31            

                497.19          424.95תוספת לכל מטריד

(4)לפי פרט תוספת למד מים, בכל הגדלת חיבור
              9,470.51        8,094.45בכל שינוי הכרוך בחציית כבישטו

              5,327.16        4,553.13התקנה או העתקה של ברז כיבויטז

14

קו ביוב או מפרט עילי לבקשת , העתקת קו מים

במקום שבו אין מניעה הנדסית לביצוע , הצרכן

הבקשה ואין בה כדי לפגוע במערכות המים 

והביוב של החברה או של צרכן אחר

, קבלת היתרים, בתוספת עליות תכנון, עלות העבודות בפועל

 מעלות העבודות25%פיקוח ותקורה בשיעור 

                235.50          1201.28"מים משויך בקוטר של עד -למדא

                471.01          1402.57-"מים ראשי ולמד מים משויך בקוטר גדול מ-למדב

16
מים שמחובר -התקנה באתר בנייה של מד

המים-למערכת קריאה מרחוק והתקן מיגון למד

:סכום כל אלה

מים והתוספת בעד רכיב קריאה מרחוק -התעריף בעד מד (1)

;(4)לפי פרט 

;(15)מים ראשי לפי פרט -התעריף בעד התקנת מיגון במד (2)

בעד , בחברות שאינן מפעילות מערכת קריאה מרחוק (3)

בתוספת פיקדון  (מ"לפני מע)ח " ש500– משדר מבוסס סלולר 

שיוחזר לצרכן אחרי השבת  (מ"לפני מע)ח " ש2,000בסך 

המשדר לחברה

התקנת מיגון לבקשת צרכן15

'נספח ג

13

7
בפרק ' בדיקות נוספות כמשמעותן בסימן ד

שלישי לכללי אמות מידה

פרט

12

עריכת בדיקת איכות מים בבית הצרכן לפי תקנה 

איכותם התברואתית ) לתקנות בריאות העם 14

ולפי כללי אמות , 2013-ג"התשע, (של מי שתייה

מידה

, ביצוע שינויים במערכת המים או הביוב הקיימות

במקום שבו אין מניעה הנדסית , לבקשת הצרכן

לביצוע הבקשה ואין בה כדי לפגוע בנערכות 

המים והביוב של החברה או של צרכן אחר למעט 

שינוי ראשון שביקש הצרכן במערכת המים ושינוי 

במסגרת , ראשון שביקש הצרכן במערכת הביוב

- מהשטח הבנוי50%תוספת בניה של מעל 

4

, באתר שהוכן לכך, מים לרבות התקנתו-מד

, מים נוסף-בנכס שחובר לראשונה או מד

פרק שני לכללי אמות ' כמשמעותו בסימן ד

–לרבות התקנתו באתר שהוכן לכך , המידה

01/01/2020- התעריפים לשירותים מסוימים לתשלום החל מ 

תיאור השירות
ח "הסכום בש

מ"לפני מע

ח כולל "הסכום בש

(17%)מ "מע
הערות

1

 לכללי מדידת מים 47מים לפי סעיף -בדיקת מד

לרבות החלפה , 1988-ח"התשמ (מים-מדי)

מים ובתנאי שממועד התקנתו חלפו -והובלה למד

– שנים 7-פחות מ



דמי הקמה לתשתיות מים וביוב בתאגידים (ב-₪ למטר בנוי לפני מע"מ)
01.01.2020

תעריף בסיס - 79.80 ₪.

התאגידפרט
תעריף לנכס שאינו בנוי בצפיפות 

נמוכה
תעריף לנכס הבנוי בצפיפות נמוכה

95.60109.94אלעין בע"מ1
79.80107.73הבאר השלישית-רחובות2
106.18143.27הגיחון-ירושלים3
95.60109.94הרי נצרת מפעלי מים וביוב4
95.60109.94מי התנור5
80.40108.33יובלים אשדוד6
105.97143.06יובלים בשומרון7
79.80107.73ימים קרית ים8
95.60109.94כפרי גליל תחתון9

101.66129.59מי אביבים10
79.80107.73מי אונו11
80.87108.80מי אשקלון12
105.97143.06מי שמש 13
83.90111.83מי ברק14
83.04110.97מי בת ים15
79.80107.73מי גבעתיים16
95.60109.94מי גליל17
115.08152.17מעיינות הדרום18
79.80107.73מי הוד השרון19
83.23111.16מי הרצליה20
105.97143.06נווה מדבר21
79.80107.73מי חדרה22
79.80107.73מי יבנה23
116.05153.14מי כרמל24
79.80107.73מי לוד25
105.97143.06מי מודיעין26
105.97143.06מי נע27
79.80107.73מי נתניה28
95.60109.94מי עירון29
79.80107.73מי עכו30
79.80107.73מי ציונה31
93.46121.39מעיינות החוף32
79.80107.73מי ק. גת33
79.80107.73מי רהט34
99.59127.52מי רמת גן35
79.80107.73מי רעננה36
105.97143.06מי רקת37
109.17146.26מי שבע38
81.87109.80מי שיקמה39
79.80107.73מי תקווה40
79.80107.73מיתב- פ"ת41
79.80107.73מניב ראשון לציון42
105.97143.06מעיינות אתא43
79.80107.73מעיינות המשולש44
105.97143.06מעיינות העמקים45
79.80107.73מעיינות השרון46
79.80107.73מעיינות זיו47
95.60109.94סובב שפרעם48
105.97143.06עין אפק49
105.97143.06עין הכרמים50
105.97143.06עין נטפים51
95.60109.94פלג הגליל52
79.80107.73פלגי מוצקין53
79.80107.73פלגי השרון54
81.81109.74שרונים ומפעלי מים55
79.80107.73תמ"ר56

נספח ד'
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