
בעניין היטל על צריכת מים עודפת  מידע לתושב
 

במסגרתו , אישרה כנסת ישראל את חוק ההסדרים ,2009יולי  14 , ט"תשס תמוז ב"כ ביום , כידוע לכם
לתקופה  הינוההיטל  . "(היטל בצורת)"לחיוב היטל מיוחד בגין צריכת מים עודפת נקבעה הוראת שעה 

 . ק"למ₪  20הינו גובהו של ההיטל . 31.12.2010 ועד ליום 15.7.2009החל מיום , מוגבלת
 

כדי להימנע מחיוב עודף שלא . חישוב ההיטל נעשה בהתאם למספר הנפשות המתגוררות ביחידת דיור
הכמות הפטורה מהיטל תינתן . לצורך יש לעדכן את ספק המים במספר הנפשות המעודכן ביחידת הדיור

עובדים , שותפים לדירהלרבות ) כולם בני אותה המשפחה גם אם לא לכל נפש המתגוררת ביחידת הדיור
. ובתנאי שכל הדיירים רשומים בכתובת הנכס, ('זרים וכד

 
יחידות דיור שיצרכו מים בכמויות . יומי סביר -כמויות המים הפטורות מהיטל מספיקות לכל שימוש יום 

.  ליםאת תעריפי המים הרגי, כמו היום, ימשיכו לשלם, כפי שנקבעו, סבירות
. התקופתי הנשלח אליכם מדי כחודשיים על גבי חשבון המיםניתן לראות את מספר הנפשות 

 
 2009עד לסוף שנת חיוב היטל צריכה עודפת 

: כמפורט להלן, יהיו הכמויות הפטורות מההיטל, (31.10.2009ועד  15.7.2009)בתקופת החוק הראשונה 
' ב -ו' כמות מים בתעריפי א, כלומר. ייםלחודש, פשותנ 4הכמויות מתייחסות למשק בית בו מצויות עד 

 -ו', ק בתעריף א"מ 16)ק לחודש "מ 32תעמוד על , נפשות ומטה 4המסופקת ליחידת דיור בה מתגוררות 
ק לחודש "מ 32מעל )' היטל צריכה עודפת יוטל על כל כמות הנצרכת בתעריף ג(. 'ק בתעריף ב"מ 16

(. ת ומטהנפשו 4ליחידת דיור בה מתגוררות 

 6) עליהם לא יוטל ההיטל' ו ב' ק נוספים בתעריפים א"מ 8.4יינתנו , נפשות 4-מעבר ל, על כל נפש נוספת
 . ('ק בתעריף ב"מ 2.4ו ' ק בתעריף א"מ
 

 18)ק לחודשיים "מ 36תעמוד הכמות הבסיסית של , (31.12.2009ועד  1.11.2009)בתקופת החוק השנייה 
' ו ב' בתעריפים אק נוספים "מ 10ובעבור כל נפש נוספת יינתנו ('בתעריף ב ק"מ 18 -ו', ק בתעריף א"מ

 (.'ק בתעריף ב"מ 4ו ' ק בתעריף א"מ 6)עליהם לא יוטל ההיטל 
 

הוגדלה בהתאם לכמות ' כך שכמות המים בתעריף ב, מדרגות תעריפי המים עודכנו גם הן, לתשומת לבכם
המים הפטורה מההיטל 

 
 2010ת בשנת חיוב היטל צריכה עודפ

 -מדרגות תעריפים לחיוב  2לפי השיטה החדשה יהיו . שיטת התעריפים צפויה להשתנות 2010בשנת 
השתת ההיטל . לכל נפש ומדרגה שנייה על כל כמות נוספת ייםק לחודש"מ 5מדרגה ראשונה לצריכה עד 

ק "מ 10 -ההיטל יחול רק על צריכת מים הגבוהה מ -יוצרת למעשה מדרגת צריכה שלישית  2010בשנת 
לגבי צרכן שלא ישלח דיווח לגבי מספר הנפשות או במשפחות קטנות בהן מתגוררות  . לנפש בכל חודש

. ייםק בכל חודש"מ 24ת מים העולה על ההיטל יוטל על צריכ -נפשות  1-2
 

זכאות לתוספת מים 
תינתנה הקלות לאדם שנקבעה לו נכות רפואית או זכאי לגמלת ניידות או זכאי לקצבה לשירותים מיוחדים 

יש , על מנת לממש את הזכאות. המשתמש בכמות גדולה של מים לצורך טיפול רפואי ,בחוק לפי האמור
 אישור מרופאבנוסף לצרף ח לאומי לעניין דרגת הנכות או הזכאות להטבות ואישור מהמוסד לביטולהגיש 
 . על הצורך בשימוש עודף במים לצורך טיפול רפואיהמעיד 

בשיעור , הלאומי לחוק הביטוח( א) 208או  118כאמור בסעיפים , בעל נכות רפואיתזכאי להקלה מי שהינו 
תגמולים )חוק הנכים לפי , תראו יו 100%אית של בעל דרגת נכות רפומי שהוא  או יותר או 100%של 

או חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה או לפי  חוק התגמולים לאסירי ציון ובני משפחותיהםאו  (ושיקום
חוק לפיצוי או לפי חוק לפיצוי נפגעי גזזת או לפי  נכי המלחמה בנאציםאו לפי חוק  חוק נכי רדיפות הנאצים

לחוק הביטוח ( 3) 406כמשמעותו בסעיף , אי להטבות על פי הסכם גמלת ניידותזכאו מי ש נפגעי פוליו
 150%בשיעור של , לחוק הביטוח הלאומי 206זכאי לקצבה לשירותים מיוחדים לפי סעיף או מי ש .הלאומי

. לחוק הביטוח הלאומי( ב) 200מקצבת יחיד מלאה כמשמעותה בסעיף 
 

תשלומים וגבייה 
, ויחולו לגביו כל הכללים החלים על חשבון המים, ת חשבון המים התקופתיחיוב ההיטל יעשה במסגר

הרשות המקומית / כי תאגיד המים , נקבע בחוק .לרבות מועד תשלום החשבון ותשלומים בהוראת קבע
. בדרך ובאמצעים המצויים בידה לגביית דמי המים ואגרת הביוב תגבה את ההיטל

 

 www.water.gov.ilהמים בכתובת ניתן לקבל באתר של רשות  מידע נוסף
 

? מה עליכם לעשות 
צילום  אליוצרף ול ב"הנכם מתבקשים למלא את הטופס המצ, להימנע מחיוב עודף שלא לצורךעל מנת 

יוצגו , 18ילדים מתחת לגיל ) 18של ספח תעודת הזהות של כל המתגוררים בנכס אשר הינם מעל גיל 
(. בספח של ההורים

ניתן )תצהיר מאומת לגבי מקום המגורים  הרשות המקומית/ לתאגיד המים לשלוח  יש –לגבי תושבי חוץ 
 . צילום דרכון ואישור שהייה כדין, (של המעסיק. ז.לשלוח ספח ת

 
. 31.10.2009 יוםעד ל, המצוינות בתחתית הטופסם דרכימהאת הטפסים יש להשיב באחת 

 .לפי נפש אחת בלבדההיטל הפטור מ להם יחושב, צרכנים שלא ישלחו את הטופס כאמור


