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 ראשי הצוותים  

 

עדכון תעריפי מים, ביוב ושירותים מסוימים, לספקים מקומיים, לצריכה  הנדון: 

 .2020.0101  –החל מ 

עדכונים לכללי   8308פורסמו בקובץ תקנות  30.12.2019הריני להביא לידיעתכם כי ביום 

 המים. 

 

 השינויים:  להלן עיקרי

 

 – תעריפים .1

) מדד המחירים לצרכן, מדד השכר הציבורי,  לסל המדדים עלו בהתאם התעריפים 

יש לעדכן את התעריפים בהתאם לטבלאות המצורפות  מדד תעריפי החשמל (. 

 . בנספחים 

 

 - 1994-המים )תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים(, תשנ"דכללי ב ,לידיעתכם .2

מבדיקה מול  בטבלה זו,  המופיעיםתאם לתעריפים ודכן בה, טרם ע()ב(2א )3סעיף 

 .(1.15)במקום  1.25-( ו0.9)במקום  1-לבהקדם  רשות המים התעריפים יעודכנו 

 

 שימושכם מצורפות טבלאות תעריפים מעודכנות:ל

 טבלת תעריפי מים וביוב לספק מקומי רשותי –נספח א' 

 יים תעריפי ביוב לספקים מקומ טבלת –נספח ב' 

 טבלת תעריפי מים לספק אחר  –פח ג' נס

 לכללי הספקים המקומיים 5סכומי תשלומים שיש להעביר לפי סעיף  –נספח ד' 

ספר תעריפי  במועצות אזוריות מתוך   )אגרת ביוב(  ביוב שירותיטבלת תעריפי  –נספח ה' 

 רשות המים 

ספר  ות מתוך במועצות אזורי (היטל ביוביות ביוב )הקמת תשתטבלת תעריפי   -נספח ו' 

 תעריפי רשות המים 

 

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

 

 

 .ל.ל



תעריפי מים לספק מקומי רשותי- ' נספח א
ש"למעט מועצה אזורית ומועצה מקומית תעשייתית ורשויות ביומועצה מקומית  או עירייהספק מקומי שהוא 

01/01/2020החל מ צריכה בעבור 

תיאורסוג צריכה
תעריף 

(ק"למ₪ )

קרן 

שיקום

הוצאות 

חלוקה
צרכן שהוא עוסק עוסקשאינולצרכן 

דמי שימוש קבועים 

( עוסקשאינולצרכן )

דמי שימוש קבועים 

( עסקשהואלצרכן )

7.3857.385 קוב לחודשיים לנפש7בעד 

13.46113.461בעד כל כמות נוספת

13.46113.46111.505ק בשנה" מ15,000בעד כמות עד 

לצרכן מים וביוב למעט מוסד עירוני בעד כל כמות 

ק שסופקו דרך " מ250,000ק ועד " מ15,000- מעבר ל

מד מים בודד בשנה

12.29112.29110.505

לצרכן מים וביוב למעט מוסד עירוני בעד כל כמות 

ק בין שכמות זו נצרכה במד בודד " מ250,000- מעבר ל

ובין בכמה מדים באותו מתחם

11.99811.99810.255

 3לפי סעיף , מכפלת כמות המים המוזרמת לביוב

0.7-בחלוקה ל, לכללי חישוב עלות
13.46113.46111.505

ק " מ250,000ק ועד " מ15,000- מעבר ל)צרכן גדול 

(שסופקו דרך מד אחד בשנה
12.29112.29110.505

ק שסופקו דרך מד " מ250,000-  מעבר ל)צרכן גדול 

(אחד בשנה
11.99811.99810.255

כמות המים המהווה את ההפרש שבין כמות המים 

ביוב+שנצרכה לבין הכמות שחויבה בתעריף מים
9.8639.8638.430

ק דרך " מ250,000ק ועד " מ15,000מעל )צרכן גדול 

(לא כולל חקלאות )(מד אחד בשנה
9.0449.0447.730

 (ק דרך מד אחד בשנה" מ250,000מעל )צרכן גדול 

(לא כולל חקלאות)
8.7528.7527.480

3.7873.7873.23711.3619.710מים בלבד- בעד כמות מוכרת 

מים בלבד- מעבר לכמות המוכרת 
9.8639.8638.43029.58925.290

ק בשנה דרך מד בודד" מ15,000בעד כל כמות עד 

ק שסופקו דרך מד " מ15,000- בעד כל כמות מעבר ל

מים בודד בשנה

2.1720.0910.2452.5082.143בעד כמות מוקצבת

3.8860.0910.2454.2223.608 מהכמות המוקצית10%חריגה של 

7.1030.0910.2457.4396.358 מהכמות המוקצית10%חריגה מעל 

3.1683.1682.7089.5048.123עבור כל כמות מיםבתי מרחץ ומקוואות

3.1683.1682.7089.5048.123בעד כמות מים מוקצית על ידי רשות המים

13.46113.46111.50540.38334.515מעל הכמות המוקצית

שלא בתי חולים ובתי מרחץ ומקוואות 

הגישו אישורים בהתאם לחוק או ספק 

המים מצא כי הם פועלים בניגוד 

למוצהר

13.46113.46111.50540.38334.515עבור כל הכמות

9.86329.589מים שסופקו לאתרי מילוי כבאיות

9.863מים שרשות הכבאות צרכה בלא מדידה

9.863מים שרשות הכבאות צרכה באירועי כבאות חריגים

7.5236.430

ק " מ3תעריף בסיסי לפי 

לחודשיים לאחר חילוץ 

מ"מע

34.515 40.383

בתי חולים

לגבי ספק מקומי שהוא ) לחקלאות

רשות מקומית שחלה עליו חובת 

א לחוק תאגידי 6התיאגוד מכח סעיף 

(מים וביוב

שלא הונחה צנרת ביוב לכל צריכה 

למעט -שניתן להתחבר אליה

למטרת חקלאות

 לכללי חישוב עלות3תעריף ביוב מחושב לפי סעיף  

ק עבור חודשיים"ח למ"תעריף בש

22.155 (ביוב+מים)צריכה בתית 

מתעריף הביוב מעלה ₪ 0.3הפחתת 

ק " מ3תעריף בסיס לפי 

בחודשיים
מ"לחלץ מע

כאשר -  לכל צריכה אחרת 

הפחתת מרכיב מתקיימים תנאים ל

 לכללי חישוב 3הביוב לפי סעיף 

ביוב+מים-  עלות

כבאות

, לרבות מסחר)לכל צריכה אחרת 

, שירותים, מוסדות , מלאכה

גינון , תעשיה, עסקים,משרדים

(ביוב+מים )(ציבורי

כאשר מתקיימים לכל צריכה אחרת 

הפחתת מרכיב הביוב לפי תנאים ל

מים - עלות  לכללי חישוב3סעיף 

בלבד

צריכה בייתית ואחרת המחוייבת 

ומי תהום שהוזרמו בביוב בלבד 

חישוב כמות המים . למערכת

או  (ג)3 לפי סעיף המחוייבת בביוב

לכללי חישוב עלות (ה)-ו (ד)



'נספח ב

2014-ה"תשע, (תעריפי שירותי מים וביוב ברשויות מקומיות שאינן רשויות מקומיות בלא תאגיד ואשר טרם העבירו את שירותי המים והביוב לחברה) (2010- ו2009תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים )כללי ההתייעלות הכלכלית לכללי התייעלות' תעריף ביוב לפי פרק ד- ספק מקומי רשותי 

01/01/2020לצריכה החל מתאריך 

תעריף ביובשם רשות'מס

                    3.677אור עקיבא1

                    2.669אליכין2

: הורידו מהטבלה את01.07.19החל מ                    2.699באר יעקב3

                    3.551בית שאן4

                    3.677גבעת עדה– בנימינה 5

                    4.612גבעת שמואל6

                    3.677גיסר אל זרקא7

                    2.432חריש8

                    3.950כפר שמריהו9

                    3.806כפר תבור10

                    3.340להבים11

                    2.959מיתר12

                    2.679מעיליא13

                    3.595נהריה14

                    3.531נשר15

                    3.868סביון16

                    3.340עומר17

                    3.729פרדיס18

                    4.256כרכור-פרדס חנה19

                    2.323קלנסואה20

                    3.838קרית יערים21

                    3.771ראש פינה22

                    3.856שדרות23

                    3.518שהם24



תעריפי מים לספק אחר- ' נספח ג
:ספק מקומי שאינו ספק מקומי רשותי

'חברות וכו, מועצה אזורית וספקים אחרים כגון אגודות מים, ש"מועצות מקומיות ביו

01/01/2020החל מ צריכה בעבור 

תיאורסוג צריכה
תעריף 

(ק"למ₪ )

קרן 

שיקום

הוצאות 

חלוקה
צרכן שהוא עוסק עוסקשאינולצרכן 

דמי שימוש קבועים 

( עוסקשאינולצרכן )

דמי שימוש קבועים 

( עסקשהואלצרכן )

3.7873.787 קוב לחודשיים לנפש7בעד 

9.8639.863בעד כל כמות נוספת

9.8639.8638.430ק בשנה" מ15,000בעד כמות עד 

לצרכן מים וביוב בעד כל כמות מעבר 

ק שסופקו " מ250,000 ועד 15,000- ל

דרך מד מים בודד בשנה

9.0449.0447.730

לצרכן מים וביוב בעד כל כמות מעבר 

ק בין שכמות זו נצרכה " מ250,000- ל

במד בודד ובין בכמה מדים באותו 

מתחם

8.7518.7517.479

7.6347.63422.902כמות בהקצאה

 מן 8%חריגה בשיעור שאינו עולה על 

הכמות המוקצית
9.5439.543

 מן 8%חריגה בשיעור  העולה על 

הכמות המוקצית
11.45111.451

2.1720.0910.2452.5082.143בעד כמות מוקצבת

3.8860.0910.2454.2223.608 מהכמות המוקצית10%חריגה של 

7.1030.0910.2457.4396.358 מהכמות המוקצית10%חריגה מעל 

3.1683.1682.7089.5048.123עבור כל כמות מיםבתי מרחץ ומקוואות

בעד כמות מים מוקצית על ידי רשות 

המים
3.1683.1682.7089.5048.123

9.8639.8638.43029.58925.290מעל הכמות המוקצית

בתי חולים ובתי מרחץ ומקוואות 

שלא הגישו אישורים בהתאם לחוק 

או ספק המים מצא כי הם פועלים 

בניגוד למוצהר

9.8639.8638.43029.58925.290עבור כל הכמות

9.86329.589מים שסופקו לאתרי מילוי כבאיות

9.863מים שהרשות צרכה בלא מדידה

מים שהרשות צרכה באירועי כבאות 

חריגים
9.863

ק עבור חודשיים"ח למ"תעריף בש

11.361צריכה בתית

, לרבות מסחר)לכל צריכה אחרת 

, שירותים, מוסדות , מלאכה

גינון , תעשיה, עסקים,משרדים

(ציבורי

25.290 29.589

7.523

גינון ציבורי ברשות מקומית הזכאית 

לפי כללי תנאיי רישיון

6.430

בתי חולים

כבאות

לחקלאות 

לגבי ספק מקומי שהוא רשות )

מקומית שחלה עליו חובת התיאגוד 

א לחוק תאגידי מים 6מכח סעיף 

(וביוב



 לכללי הספקים המקומיים 5מ שיש להעביר לפי סעיף "סכומי תשלומים הכוללים מע- ' נספח ד

01/01/2020נכון ליום 

עבור מים שהופקו 

על ידי ספק המים 

(ק"למ₪ )הרשותי 

עבור מים שהופקו 

על ידי ספק מים 

(ק"למ₪ )אחר 

₪ )למטרות שיקום צנרת  

(ק"למ

, בעד כמות מים שהפיק בעצמו : ספק מים המחויב בתאגוד - (ב) 5סעיף 

בתי חולים , למעט חקלאות, עבור כל מטרות השימוש, 8%בניכוי פחת של 

.ובתי מרחץ

0.7120.305

הסכומים שעליו לגבות כאמור : ספק מים המחויב בתאגוד - (ב) 5סעיף 

חידוש ופיתוח מערכות מים או , בעד השקעות למטרת שיקום (א) 5בסעיף 

ביוב

0.091

לכל , בעד כל כמות המים שסופקה: ספק שאינו מחויב בתאגוד - (ג) 5סעיף 

.בתי חולים ובתי מרחץ, למעט חקלאות, מטרות השימוש
0.440לא רלוונטילא רלוונטי



חטיבת כלכלה
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 ביוב שירותי עבורתשלום  –מועצות אזוריות  .13

לכל נכס במועצות אזוריות המפורטות בטבלה שלהלן תחושב כמכפלה של  הביובשירותי  עבורתשלום 

 מטרים מעוקבים מים או שפכים שנצרכו בנכס בסכומים הקבועים להלן:

פרט
שם המועצה 

 האזורית
שמות היישובים / 

 סוג הנכס
רכיבים לחיוב

תעריף  
בשקלים 

 -חדשים 
חיוב לפי 

מטר 
מעוקב מים 

תעריף  
בשקלים 

 -חדשים 
חיוב לפי 

מטר מעוקב 
 שפכים 

אל בטוף 1
תפעול ביב ציבורי 

 וביב מאסף
1.251.38

1.241.36מכון לטיפול בשפכיםאל בטוף

0.270.3 שיקוםאל בטוף

00אל קסום2

0.680.98 ביב ציבוריאלונה3

0.080.11 ביב מאסףאלונה

אלונה
מיתקנים ותחנות 

 שאיבה
1.11.58

0.460.66 שיקוםאלונה

2.113.01מכון לטיפול בשפכיםאלונה

0.340.49 תפעול ביב ציבוריאשכול4

0.280.4 תפעול ביב מאסףאשכול

0.470.67מכון לטיפול בשפכיםאשכול

1.111.59 שיקוםאשכול

0.81.15 החזר הוןאשכול

1.171.67 תפעולבאר טוביה5

1.812.58מכון לטיפול בשפכיםבאר טוביה

0.50.72 שיקוםבאר טוביה

2.353.22בוסתן אל מרג'6

בני שמעון 7
)א( לכל נכס למעט 

 פארק עידן
1.12 0.78 תפעול ביב ציבורי

בני שמעון
)א( לכל נכס למעט 

 עידןפארק 
1.2 0.84 תפעול ביב מאסף

בני שמעון
)א( לכל נכס למעט 

 פארק עידן
0.580.83שיקום

בני שמעון
)א( לכל נכס למעט 

 פארק עידן
1.77 1.24 מכון לטיפול בשפכים

1.141.63תפעול)ב( פארק עידןבני שמעון

2.82 1.97 מכון לטיפול בשפכים )ב( פארק עידן בני שמעון

0.360.51שיקום)ב( פארק עידןבני שמעון

1.141.63תפעול ביב ציבוריברנר8

נספח ה'



 
 חטיבת כלכלה
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 פרט
שם המועצה 

 האזורית
שמות היישובים / 

 סוג הנכס
 רכיבים לחיוב

תעריף  
בשקלים 

 -חדשים 
חיוב לפי 

מטר 
 מעוקב מים 

תעריף  
בשקלים 

 -חדשים 
חיוב לפי 

מטר מעוקב 
 שפכים 

   ברנר  
תפעול ביב מאסף 

ומכון לטיפול 
 בשפכים

1.56 2.22 

 0.48 0.34 שיקום ביב ציבורי   ברנר  

   ברנר  
שיקום ביב מאסף 

ומכון לטיפול 
 בשפכים

0.56 0.80 

 2.37 1.66 תפעול   גדרות 9

 1.98 1.39 מכון לטיפול בשפכים   גדרות  

 1.26 0.89 שיקום   גדרות  

 2.33 1.63 תפעול   גולן 10

 0.68 0.47 שיקום   גולן  

 2.19 1.53 מכון לטיפול בשפכים   גולן  

 0.69 0.48 ביב ציבורי   גזר 11

 1.4 0.98 ביב מאסף   גזר  

 1.61 1.13 מכון לטיפול בשפכים   גזר  

 0.43 0.3 שיקום ביב ציבורי   גזר  

 0.88 0.61 שיקום ביב מאסף   גזר  

 5.1 3.57 תפעול   גן רווה 12

 1.07 0.75 שיקום   גן רווה  

 1.77 1.24 תפעול   דרום השרון 13

 1.89 1.32 מכון לטיפול בשפכים   דרום השרון  

 0.94 0.66 שיקום   דרום השרון  

 1.06 0.74 ציבורי תפעול ביב   הגלבוע 14

 3.44 2.41 תפעול ביב מאסף   הגלבוע  

 0.48 0.33 שיקום   הגלבוע  

 1.6 1.12 ביב ציבורי   הגליל העליון 15

 0.97 0.68 מכון לטיפול בשפכים   הגליל העליון  

 0.44 0.31 ביב מאסף   הגליל העליון  

 0.57 0.4 שיקום ביב ציבורי   הגליל העליון  

   הגליל העליון  
שיקום מכון לטיפול 

 בשפכים
0.42 0.6 

 0.62 0.43 שיקום ביב מאסף   הגליל העליון  

 1.51 1.05 תפעול ביב ציבורי   הגליל התחתון 16

  
הגליל 
 התחתון

  
תפעול ביב מאסף 

ומכון לטיפול 
 בשפכים

1.76 2.51 

 1.35 0.94 שיקום   הגליל התחתון  

 1.38 0.96 ביב ציבורי   הערבה התיכונה 17
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 פרט
שם המועצה 

 האזורית
שמות היישובים / 

 סוג הנכס
 רכיבים לחיוב

תעריף  
בשקלים 

 -חדשים 
חיוב לפי 

מטר 
 מעוקב מים 

תעריף  
בשקלים 

 -חדשים 
חיוב לפי 

מטר מעוקב 
 שפכים 

 0.57 0.4 ביב מאסף   הערבה התיכונה  

 1.16 0.81 מכון לטיפול בשפכים   הערבה התיכונה  

 1.33 0.93 שיקום   הערבה התיכונה  

 2.1 1.47 תפעול ביב ציבורי   זבולון 18

   זבולון  
ביב מאסף ומכון 
 לטיפול בשפכים

2.32 3.31 

 0.67 0.47 שיקום   זבולון  

   חבל אילות 19
תפעול ומכון לטיפול 

 בשפכים
1.79 2.56 

 0.69 0.48 שיקום   חבל אילות  

 1.96 1.37 תפעול ביב ציבורי בית גמליאל חבל יבנה 20

 1.51 1.06 מכון לטיפול בשפכים בית גמליאל חבל יבנה  

 2.27 1.59 שיקום בית גמליאל חבל יבנה  

 3.35 2.35 החזר הון בית גמליאל חבל יבנה  

 1.58 1.11 ביב ציבורי   חבל מודיעין 21

 0.98 0.69 ביב מאסף   חבל מודיעין  

 0.79 0.55 שיקום   חבל מודיעין  

 1.51 1.06 מכון לטיפול בשפכים   חבל מודיעין  

 3.47 2.43 תפעול ביב ציבורי   חוף אשקלון 22

   חוף אשקלון  
תפעול ביב מאסף 

לטיפול ומכון 
 בשפכים

1.35 1.93 

 0.22 0.15 שיקום   חוף אשקלון  

 חוף הכרמל 23

)א( בית אורן, הבונים, 
ימין אורד, כפר הנוער 

גלים, כפר הנוער 
סיתרין, כלא דמון, 

מאיר שפיה, מלון יערות 
הכרמל, מעגן מיכאל, 

מעיין צבי, ניר עציון, עין 
 כרמל ושדות ים

  3.13 4.46 

 חוף הכרמל  
כל יישוב אחר  )ב(

 במועצה
  3.92 5.6 

 1.75 1.22 תפעול ביב ציבורי   חוף השרון 24

 0.76 0.53 תפעול ביב מאסף   חוף השרון  

 1.58 1.1 מכון לטיפול בשפכים   חוף השרון  

 0.54 0.38 שיקום   חוף השרון  

 1 0.7 החזר הון   חוף השרון  

 1.15 0.8 ביב ציבורי   יואב 25
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 פרט
שם המועצה 

 האזורית
שמות היישובים / 

 סוג הנכס
 רכיבים לחיוב

תעריף  
בשקלים 

 -חדשים 
חיוב לפי 

מטר 
 מעוקב מים 

תעריף  
בשקלים 

 -חדשים 
חיוב לפי 

מטר מעוקב 
 שפכים 

 1.09 0.76 ביב מאסף ומיתקנים )א( בית ניר יואב  

 1.29 0.9 מכון לטיפול בשפכים )א( בית ניר יואב  

 0.7 0.49 שיקום   יואב  

 2.12 1.48 תפעול   לב השרון 26

 3.31 2.31 מכון לטיפול בשפכים   לב השרון  

 0.63 0.44 שיקום   לב השרון  

 1.72 1.38 תפעול   לכיש 27

 1.37 1.09 מכון לטיפול בשפכים   לכיש  

 0.52 0.41 שיקום   לכיש  

 1.38 0.96 ביב ציבורי   מבואות החרמון 28

 1.98 1.39 ביב מאסף   מבואות החרמון  

 1.29 0.9 שיקום   מבואות החרמון  

 0.93 0.65 מכון לטיפול בשפכים   מבואות החרמון  

 1.75 1.23 תפעול ביב ציבורי   מגידו 29

   מגידו  
תפעול ביב מאסף 

 ומט"ש
2.51 3.58 

 0.97 0.68 שיקום   מגידו  

 1.97 1.38 תפעול   מטה אשר 30

 0.56 0.39 שיקום ביב ציבורי   מטה אשר  

   מטה אשר  
שיקום ביב מאסף 

ומכון לטיפול 
 בשפכים

0.3 0.43 

   מטה אשר  
ביב מאסף ומכון 
 לטיפול בשפכים

1.56 2.23 

 2.84 1.98 תפעול   מטה יהודה 31

 1.76 1.23 מכון לטיפול בשפכים   מטה יהודה  

 1.85 1.29 שיקום   מטה יהודה  

 1.44 1.01 תפעול ביב ציבורי   מנשה 32

 0.96 0.67 ביב מאסף   מנשה  

 1.6 1.12 מכון לטיפול בשפכים   מנשה  

 0.26 0.18 שיקום   מנשה  

 3.01 2.11 תפעול   מעלה יוסף 33

 0.57 0.4 מכון לטיפול בשפכים   מעלה יוסף  

 0.92 0.65 שיקום   מעלה יוסף  

 2.61 1.83 תפעול   מרום הגליל 34

 0.73 0.51 מכון לטיפול בשפכים   מרום הגליל  

 1.75 1.23 שיקום   מרום הגליל  

 1.98 1.51 אחזקה ותפעול   מרחבים 35

 0.63 0.48 שיקום   מרחבים  
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 פרט
שם המועצה 

 האזורית
שמות היישובים / 

 סוג הנכס
 רכיבים לחיוב

תעריף  
בשקלים 

 -חדשים 
חיוב לפי 

מטר 
 מעוקב מים 

תעריף  
בשקלים 

 -חדשים 
חיוב לפי 

מטר מעוקב 
 שפכים 

 0.76 0.58 מכון לטיפול בשפכים   מרחבים  

 3.09 2.31 תפעול   משגב 36

 1.47 1.1 מכון לטיפול בשפכים   משגב  

 1.22 0.91 שיקום   משגב  

 0 0     נווה מדבר 37

 2.48 1.81 תפעול   נחל שורק 38

 1.73 1.27 מכון לטיפול בשפכים   נחל שורק  

 0.99 0.69 ציבוריביב    עמק הירדן 39

 0.36 0.25 שיקום ביב ציבורי   עמק הירדן  

 1.51 1.06 שיקום ביב מאסף   עמק הירדן  

 2 1.4 ביב מאסף   עמק הירדן  

 1.28 0.9 מכון לטיפול בשפכים   עמק הירדן  

 0.91 0.73 תפעול ביב ציבורי )א( לכל נכס עמק המעיינות 40

 0.61 0.49 ביב מאסף )א( לכל נכס עמק המעיינות  

 1.43 1.15 מכון לטיפול בשפכים )א( לכל נכס עמק המעיינות  

 0.22 0.17 טיפול שלישוני )א( לכל נכס עמק המעיינות  

 1.38 1.1 שיקום )א( לכל נכס עמק המעיינות  

 )א( לכל נכס עמק המעיינות  
החזר הון מכון לטיפול 

 בשפכים
0.33 0.41 

 עמק המעיינות  
לכל נכס למעט  )ב(

נכסים ששילמו היטל 
 ביוב במושב מנחמיה

 2.92 2.34 החזר הון ביב מאסף

 1.16 0.81 ביב ציבורי   עמק חפר 41

 0.91 0.64 ביב מאסף ומיתקנים   עמק חפר  

 2.42 1.7 מכון לטיפול בשפכים   עמק חפר  

 0.41 0.28 שיקום ביב ציבורי   עמק חפר  

   עמק חפר  
ביב מאסף שיקום 

 ומיתקנים
0.22 0.32 

 1.33 1.07 ביב ציבורי   עמק יזרעאל 42

 1.2 0.96 ביב מאסף   עמק יזרעאל  

 1.03 0.83 מכון לטיפול בשפכים   עמק יזרעאל  

 1.65 1.15 תפעול   שדות דן 43

 0.45 0.31 ביב מאסף   שדות דן  

 2.24 1.57 מכון לטיפול בשפכים   שדות דן  

 0.8 0.56 שיקום   דן שדות  

 0.73 0.51 ביב ציבורי    רמת נגב 44

   רמת נגב  
ביב מאסף, מיתקנים 

ומכון לטיפול 
 בשפכים 

3.45 4.93 
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 פרט
שם המועצה 

 האזורית
שמות היישובים / 

 סוג הנכס
 רכיבים לחיוב

תעריף  
בשקלים 

 -חדשים 
חיוב לפי 

מטר 
 מעוקב מים 

תעריף  
בשקלים 

 -חדשים 
חיוב לפי 

מטר מעוקב 
 שפכים 

 2.27 1.59 החזר הון   רמת נגב  

 0.11 0.08 שיקום ביב ציבורי   רמת נגב  

   רמת נגב  
שיקום ביב 

מאסף,מיתקנים ומכון 
 לטיפול בשפכים

0.52 0.74 

 0.73 0.51 ביב ציבורי   שדות נגב 45

 1.71 1.19 ביב מאסף ומיתקנים   שדות נגב  

 0.64 0.45 שיקום   שדות נגב  

 2.85 1.99 מכון לטיפול בשפכים   שדות נגב  

 0.17 0.12 ביב ציבורי )א( איבים שער הנגב 46

 0.2 0.14 ביב ציבורי )ב( יכיני שער הנגב  

 0.79 0.55 ביב ציבורי מכללת ספיר)ג(  שער הנגב  

 שער הנגב  
)ד( אזור תעשייה שער 

 הנגב וספירים
ביב ציבורי וביב 

 מאסף
0.16 0.23 

 שער הנגב  

)ה( נחל עוז, כפר עזה, 
מפלסים, ניר עם, ארז, 
אור הנר, יכיני, ברור 

 חיל וקיבוץ דורות

 1.19 0.83 ביב מאסף

 0.17 0.12 שיקום )ו( לכל נכס שער הנגב  

 3.06 2.14 מכון לטיפול בשפכים )ו( לכל נכס שער הנגב  

 0.75 0.52 ביב ציבורי   שפיר 47

 0.98 0.68 ביב מאסף ומיתקנים   שפיר  

 1.96 1.38 מכון לטיפול בשפכים   שפיר  

 0.67 0.47 שיקום   שפיר  

 תמר 48
)א( עין גדי, נאות 

הכיכר עין תמר והר 
 עמשא

וביב ביב ציבורי 
 מאסף

4.1 5.85 

 תמר  
)א( עין גדי, נאות 

הכיכר עין תמר והר 
 עמשא

 0.87 0.61 שיקום

 )ב( נווה זוהר ועין בוקק תמר  
ביב ציבורי וביב 

 מאסף
3.01 5.85 

 0.87 0.45 שיקום )ב( נווה זוהר ועין בוקק תמר  

 )ב( נווה זוהר ועין בוקק תמר  
החזר הון מכון לטיפול 

 בשפכים
0.95 1.84 

 חזור
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 הקמת תשתיות ביוב –מועצות אזוריות  .12

לנכס במועצות האזוריות המפורטות בטבלה שלהלן יחושב תעריף הקמת תשתיות ביוב 

לפי היישוב כמכפלה של שטח הקרקע והבניין שבנכס במטר רבוע בסכומים בשקלים חדשים, 

 והרכיבים לחיוב, הקבועים בטבלה זו:

פרט
שם המועצה 

 האזורית
שמות היישובים / סוג 

 הנכס
רכיבים לחיוב

תעריף  
בשקלים 
חדשים 

למטר רבוע 
 בנייה 

תעריף  
בשקלים 
חדשים 

למטר רבוע 
 קרקע 

46.360 ביב ציבוריאל בטוף1

10.740 ביב מאסףאל בטוף

25.590 מתקני שאיבהאל בטוף

23.690מכון לטיפול בשפכיםאל בטוף

00אל קסום2

16.5133.02 ביב ציבוריאלונה3

13.8427.67ביב מאסף ומתקניםאלונה

28.2928.29 ביב ציבוריאשכול4

15.1115.11 ביב מאסףאשכול

20.3920.39מכון לטיפול בשפכיםאשכול

13.796.89 ביב ציבוריבאר טוביה5

32.4216.22 ביב מאסף ומתקניםבאר טוביה

50.7425.37מכון לטיפול בשפכיםבאר טוביה

14.2523.4בוסתן אל מרג'6

בני שמעון 7
)א( בית קמה, שובל 

 ואבשלום
12.8730.04ביב ציבורי

6.0912.17ביב מאסףואבשלום)א( בית קמה בני שמעון

12.27 6.14 מכון לטיפול בשפכים )א( בית קמה ואבשלום בני שמעון

7.517.51 ביב ציבורי)ב( גבעות ברבני שמעון

20.9848.96 ביב מאסף)ב( גבעות ברבני שמעון

4.6210.78מכון לטיפול בשפכים)ב( גבעות ברבני שמעון

21.9446.05ביב ציבורי)ג( יחדיובני שמעון

19.7451.19ביב מאסף)ג( יחדיובני שמעון

12.4724.95ביב ציבורי)ד( משמר הנגבבני שמעון

10.0720.16ביב מאסף)ד( משמר הנגבבני שמעון

15.13 7.56 מכון לטיפול בשפכים )ד( משמר הנגב בני שמעון

22.3440.48ביב ציבורי)ה( נבטיםבני שמעון

17.3552.12ביב מאסף)ה( נבטיםבני שמעון

15.1230.26 ביב מאסף)ו( קיבוץ דבירבני שמעון

10.5721.14מכון לטיפול בשפכים)ו( קיבוץ דבירבני שמעון

12.4524.9ביב ציבורירחבהה -)ז( קיבוץ דבירבני שמעון

20.0440.08ביב ציבוריברנר8

נספח ו'
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 פרט
שם המועצה 

 האזורית
שמות היישובים / סוג 

 הנכס
 רכיבים לחיוב

תעריף  
בשקלים 
חדשים 

למטר רבוע 
 בנייה 

תעריף  
בשקלים 
חדשים 

למטר רבוע 
 קרקע 

 8.94 4.47 ביב מאסף ומתקנים   ברנר  

 4.99 2.49 מכון לטיפול בשפכים   ברנר  

 5.71 17.11 ביב ציבורי   גדרות 9

 34.76 104.27 ביב מאסף    גדרות  

 6.21 18.65 מכון לטיפול בשפכים   גדרות  

 4.61 20.18 ביב מאסף   גולן 10

 8.44 36.93 מכון לטיפול בשפכים   גולן  

 12.82 19.22 ביב ציבורי   גזר 11

 13.72 20.57 ביב מאסף   גזר  

 5.42 8.14 מכון לטיפול בשפכים   גזר  

 13.81 9.61 ביב ציבורי )א( נכס למגורים גן רווה 12

 32.41 22.54 ביב מאסף )א( נכס למגורים גן רווה  

 18.87 13.12 תחנת שאיבה )א( נכס למגורים גן רווה  

 13.58 9.78 ביב ציבורי )ב( נכס אחר גן רווה  

 31.86 22.94 ביב מאסף )ב( נכס אחר גן רווה  

 18.55 13.35 תחנת שאיבה )ב( נכס אחר גן רווה  

 15.68 109.79 ביב ציבורי   דרום השרון 13

 2.82 19.78 ביב מאסף ומיתקנים   דרום השרון  

 2.64 18.45 בשפכיםמכון לטיפול    דרום השרון  

 21.96 43.91 ביב ציבורי   הגלבוע 14

   הגלבוע  
ביב מאסף ומכון 
 לטיפול בשפכים

32.11 16.02 

 25.11 46.62 ביב ציבורי   הגליל העליון 15

 6.29 11.68 ביב מאסף   הגליל העליון  

 15.81 29.37 מכון לטיפול בשפכים   הגליל העליון  

 12.05 84.36 ביב ציבורי   הגליל התחתון 16

 7.63 53.45 ביב מאסף ומתקנים   הגליל התחתון  

 7.77 54.33 מכון לטיפול בשפכים   הגליל התחתון  

 19.12 38.14 ביב ציבורי   הערבה התיכונה 17

 5.51 11 ביב מאסף   הערבה התיכונה  

 12.16 24.32 מכון לטיפול בשפכים   הערבה התיכונה  

 19.91 39.83 ביב ציבורי )א( לכל נכס זבולון 18

 זבולון  

)ב( כפר חסידים, איבטין, 
חוואלד, ראס עלי, נופית, 
כפר הנוער תל רגב ואזור 

 התעשייה חסידים

-ביב מאסף רכסים
 זבולון

4.21 2.11 

 זבולון  
)ג( חוואלד, ראס עלי, 

 נופית ותל רגב
תחנת מאסף נחל 

 ציפורי
20.36 10.18 
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 פרט
שם המועצה 

 האזורית
שמות היישובים / סוג 

 הנכס
 רכיבים לחיוב

תעריף  
בשקלים 
חדשים 

למטר רבוע 
 בנייה 

תעריף  
בשקלים 
חדשים 

למטר רבוע 
 קרקע 

 זבולון  
כפר חסידים, איבטין, )ד( 

חוואלד, ראס עלי, כפר 
 הנוער, נופית ותל רגב

 1.68 3.37 תחנת חסידים גדולה

 3.34 6.68 תחנת חסידים קטנה )ה( כפר חסידים זבולון  

 19.48 38.96 כ-ב-תחנת א )ו( כפר ביאליק זבולון  

 זבולון  
)ז( רמת יוחנן, כפר מכבי, 
חוואלד, ראס עלי, נופית, 

 וחוות צופיםתל רגב 

מכון לטיפול בשפכים 
 זבולון

15.71 7.85 

 זבולון  

)ח( בית המעצר קישון, 
בית ספר כרמל זבולון, 

קיבוץ יגור, מתחם קניות 
 יגור וקאנטרי קלאב 

מכון לטיפול בשפכים 
 יגור

10.22 5.11 

 4.59 1.15 ביב מאסף )א( אילות חבל אילות 19

 8.35 2.08 בשפכיםמכון לטיפול  )א( אילות חבל אילות  

 28.73 7.18 ביב מאסף )ב( אליפז חבל אילות  

 51.49 12.87 ביב ציבורי )ג( באר אורה חבל אילות  

 4.11 1.02 ביב מאסף )ג( באר אורה חבל אילות  

 32.89 8.22 מכון לטיפול בשפכים )ג( באר אורה חבל אילות  

 29.63 7.4 ביב מאסף )ד( גרופית חבל אילות  

 37.97 9.49 מכון לטיפול בשפכים )ד( גרופית חבל אילות  

 7.51 1.87 מכון לטיפול בשפכים )ה( חניון יעלים חבל אילות  

 14.37 3.88 ביב מאסף )ו(יהל חבל אילות  

 75.09 18.77 מכון לטיפול בשפכים )ו(יהל חבל אילות  

 3.62 0.91 ביב מאסף )ז( יוטבתה חבל אילות  

 65.81 16.45 מכון לטיפול בשפכים )ז( יוטבתה חבל אילות  

 135.44 33.86 ביב מאסף )ח( לוטן חבל אילות  

 50.96 12.74 מכון לטיפול בשפכים )ח( לוטן חבל אילות  

 44.26 11.07 ביב מאסף )ט( נאות סמדר חבל אילות  

 27.84 6.96 מכון לטיפול בשפכים )ט( נאות סמדר חבל אילות  

 15.78 3.94 ביב מאסף )י( נווה חריף חבל אילות  

 91.85 22.97 מכון לטיפול בשפכים )י( נווה חריף חבל אילות  

 18.45 4.61 ביב מאסף )יא( סמר חבל אילות  

 96.36 24.09 מכון לטיפול בשפכים )יא( סמר חבל אילות  

 75.24 18.8 ביב מאסף )יב( קטורה חבל אילות  

 38.37 9.6 מכון לטיפול בשפכים )יב( קטורה חבל אילות  

 23.4 14.25     חבל יבנה 20

 21.97 10.98 ביב ציבורי   חבל מודיעין 21

 12.84 6.46 ביב מאסף   חבל מודיעין  

 16.76 8.37 ביב ציבורי   חוף אשקלון 22

 12.83 6.41 ביב מאסף   חוף אשקלון  
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 פרט
שם המועצה 

 האזורית
שמות היישובים / סוג 

 הנכס
 רכיבים לחיוב

תעריף  
בשקלים 
חדשים 

למטר רבוע 
 בנייה 

תעריף  
בשקלים 
חדשים 

למטר רבוע 
 קרקע 

 15.41 7.71 מכון לטיפול בשפכים   חוף אשקלון  

 חוף הכרמל 23

)א( בית אורן, הבונים, 
החותרים, ימין אורד, כפר 

הנוער גלים, כפר הנוער 
סיתרין, כלא דמון, מאיר 

שפיה, מלון יערות 
הכרמל, מעגן מיכאל, 

מעיין צבי, ניר עציון, עין 
 כרמל ושדות ים

 5.92 23.68 ביב מאסף

 חוף הכרמל  

)א( בית אורן, הבונים, 
כפר החותרים, ימין אורד, 

הנוער גלים, כפר הנוער 
סיתרין, כלא דמון, מאיר 

שפיה, מלון יערות 
הכרמל, מעגן מיכאל, 

מעיין צבי, ניר עציון, עין 
 כרמל ושדות ים

 13.68 54.71 מכון לטיפול בשפכים

 18.31 73.24 ביב ציבורי )ב( לכל יישוב אחר חוף הכרמל  

 5.92 23.68 ביב מאסף )ב( לכל יישוב אחר חוף הכרמל  

 13.68 54.71 מכון לטיפול בשפכים )ב( לכל יישוב אחר חוף הכרמל  

 11.06 77.45 ביב ציבורי   חוף השרון 24

 1.53 10.72 ביב מאסף   חוף השרון  

 3.04 21.23 מתקנים   חוף השרון  

 5.23 9.71 ביב ציבורי   יואב 25

 19.12 35.58 ביב מאסף ומתקנים   יואב  

 4.78 8.89 מכון לטיפול בשפכים   יואב  

 25.18 50.35 ביב ציבורי   לב השרון 26

 6.14 12.29 ביב מאסף    לב השרון  

 8.19 16.39 הולכה ומתקנים   לב השרון  

 11.67 23.34 מכון לטיפול בשפכים   לב השרון  

 2.02 116.08 ביב ציבורי   לכיש 27

 2.02 73.36 ביב מאסף   לכיש  

 19.41 19.41 ביב ציבורי   מבואות החרמון 28

   מבואות החרמון  
ביב מאסף ומכון 
 לטיפול בשפכים

44.92 44.92 

 מגידו 29

)א( גלעד, דליה, רמות 
מנשה, אליקים, עין 

השופט, הזורע, יוקנעם 
 המושבה

 35.04 8.76 ביב ציבורי
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 פרט
שם המועצה 

 האזורית
שמות היישובים / סוג 

 הנכס
 רכיבים לחיוב

תעריף  
בשקלים 
חדשים 

למטר רבוע 
 בנייה 

תעריף  
בשקלים 
חדשים 

למטר רבוע 
 קרקע 

 מגידו  

)א( גלעד, דליה, רמות 
מנשה, אליקים, עין 

הזורע, יוקנעם השופט, 
 המושבה

 8.02 2.01 ביב מאסף

 מגידו  

)א( גלעד, דליה, רמות 
מנשה, אליקים, עין 

השופט, הזורע, יוקנעם 
 המושבה

 7.38 1.84 מתקנים

 מגידו  

)א( גלעד, דליה, רמות 
מנשה, אליקים, עין 

השופט, הזורע, יוקנעם 
 המושבה

 18.06 4.51 מכון לטיפול בשפכים

 מגידו  

השופט, עין  )ב( רמות
העמק, גבעת עוז, מגידו, 
משמר העמק, מדרך עוז, 

 מבוא כרמל

 35.04 8.76 ביב ציבורי

 מגידו  

)ב( רמות השופט, עין 
העמק, גבעת עוז, מגידו, 
משמר העמק, מדרך עוז, 

 מבוא כרמל

 8.02 2.01 ביב מאסף

 מגידו  

)ב( רמות השופט, עין 
העמק, גבעת עוז, מגידו, 

מדרך עוז, משמר העמק, 
 מבוא כרמל

 18.06 4.51 מכון לטיפול בשפכים

 מגידו  
)ג( אורחן הכרמל ומחנה 

 ג'וערה
 8.02 2.01 ביב מאסף

 מגידו  
)ג( אורחן הכרמל ומחנה 

 ג'וערה
 7.38 1.84 מתקנים

 מגידו  
)ג( אורחן הכרמל ומחנה 

 ג'וערה
 18.06 4.51 מכון לטיפול בשפכים

 8.02 2.01 ביב מאסף מגידו)ד( גן לאומי  מגידו  

 18.06 4.51 מכון לטיפול בשפכים )ד( גן לאומי מגידו מגידו  

 33.94 33.94 ביב ציבורי   מטה אשר 30

 6.99 6.99 ביב מאסף   מטה אשר  

 7.61 7.61 מכון לטיפול בשפכים   מטה אשר  

 33.49 8.38 ביב ציבורי   מטה יהודה 31

   מטה יהודה  
לביב מאסף חיבור 
 ראשי

6.18 24.69 

 15.79 3.95 ביב מאסף   מטה יהודה  

 10.19 2.55 מכון לטיפול בשפכים   מטה יהודה  

 32.09 32.09 ביב ציבורי   מנשה 32
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 פרט
שם המועצה 

 האזורית
שמות היישובים / סוג 

 הנכס
 רכיבים לחיוב

תעריף  
בשקלים 
חדשים 

למטר רבוע 
 בנייה 

תעריף  
בשקלים 
חדשים 

למטר רבוע 
 קרקע 

 9.34 9.34 ביב מאסף   מנשה  

 10.75 10.75 מכון לטיפול בשפכים   מנשה  

 13.14 65.32 ביב מאסף ומיתקנים )א( מגורים מעלה יוסף 33

 0.51 2.73 מכון לטיפול בשפכים )א( מגורים מעלה יוסף  

 מעלה יוסף  
)ב( עסקים, מוסדות 

 ותעשייה
 14.16 71.79 ביב מאסף ומיתקנים

 מעלה יוסף  
)ב( עסקים, מוסדות 

 ותעשייה
 0.51 3 מכון לטיפול בשפכים

 18.35 36.71 ביב ציבורי   מרום הגליל 34

 13.61 27.23 ביב מאסף ומיתקנים   מרום הגליל  

 15.82 31.64 מכון לטיפול בשפכים   מרום הגליל  

 23.4 14.25     מרחבים 35

 12.7 63.52 ביב ציבורי   משגב 36

 10.27 51.35 ביב מאסף ומיתקנים   משגב  

 2.38 11.9 מכון לטיפול בשפכים   משגב  

 0 0     נווה מדבר 37

 23.4 14.25     נחל שורק 38

 12.63 12.63 ביב ציבורי   עמק הירדן 39

 14.03 33.99 ביב מאסף ומיתקנים   עמק הירדן  

 13.33 13.33 מכון לטיפול בשפכים   עמק הירדן  

 33.54 11.18 ביב ציבורי )א( לכל נכס עמק המעיינות 40

 )ב( מנחמיה עמק המעיינות  

ביב מאסף בעד 
תוספת בנייה בנכס 

בעדו היטל ששולם 
 ביב מאסף

21.74 0 

 28.21 114.89 ביב ציבורי )א( מגורים עמק חפר 41

 20.69 84.29 ביב מאסף )א( מגורים עמק חפר  

 31.02 126.37 ביב ציבורי )ב( עסקים ומוסדות עמק חפר  

 22.75 92.71 ביב מאסף )ב( עסקים ומוסדות עמק חפר  

 31.02 126.37 ביב ציבורי )ג( תעשייה עמק חפר  

 22.75 92.71 ביב מאסף )ג( תעשייה עמק חפר  

 11.88 39.57 ביב ציבורי   עמק יזרעאל 42

 15.34 51.14 ביב מאסף   עמק יזרעאל  

 14.63 48.75 מכון לטיפול בשפכים   עמק יזרעאל  

 41.88 10.48 ביב ציבורי   שדות דן 43

 5.66 1.41 ביב מאסף   שדות דן  

 0 0     נגב רמת 44

 16.76 24.09 ביב ציבורי )א( מגורים שדות נגב 45

 9.36 13.37 ביב מאסף )א( מגורים שדות נגב  

 12.71 18.17 מכון לטיפול בשפכים )א( מגורים שדות נגב  
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 פרט
שם המועצה 

 האזורית
שמות היישובים / סוג 

 הנכס
 רכיבים לחיוב

תעריף  
בשקלים 
חדשים 

למטר רבוע 
 בנייה 

תעריף  
בשקלים 
חדשים 

למטר רבוע 
 קרקע 

 16.76 24.09 ביב ציבורי )ב( עסקים ומוסדות שדות נגב  

 11.24 16.05 ביב מאסף )ב( עסקים ומוסדות שדות נגב  

 15.26 21.8 מכון לטיפול בשפכים )ב( עסקים ומוסדות שדות נגב  

 16.76 24.09 ביב ציבורי )ג( תעשייה שדות נגב  

 11.24 16.05 ביב מאסף )ג( תעשייה שדות נגב  

 15.26 21.8 מכון לטיפול בשפכים )ג( תעשייה שדות נגב  

 5.81 11.62 ביב ציבורי )א( אזור תעשייה שער הנגב 46

 1.07 2.15 ביב מאסף )א( אזור תעשייה שער הנגב  

 0.24 0.48 ביב מאסף )ב( יכני, ניר עם וגבים שער הנגב  

 0.21 0.4 ביב מאסף )ג( קריית חינוך שער הנגב  

 26.68 43.58 ביב ציבורי   שפיר 47

 14.27 28.8 ביב מאסף   שפיר  

 4.66 9.44 מכון לטיפול בשפכים   שפיר  

 1.8 23.64 ביב ציבורי )א( לכל נכס תמר 48

 0.45 5.9 ביב מאסף )א( לכל נכס תמר  

 תמר  
)ב( לכל נכס למעט נווה 

 זוהר ועין בוקק
 2.76 36.47 מכון לטיפול בשפכים

 חזור

 

  




