
 
 

 
 

 
 

 6.20102.17בתוקף מיום  –תעריפים בגין שירותי מים וביוב 
 

בכללי ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים  14בהתאם לסעיף 
( )תעריפי שירותי מים וביוב ברשויות מקומיות שאינן רשויות מקומיות בלא תאגיד 2010ו  2009

"כללי  –להלן ] (,2014 –ואשר טרם העבירו את שירותי המים והביוב לחברה(, התשע"ה 
ההתייעלות הכלכלית"[, מפרסמת המועצה המקומית פרדס חנה כרכור את התעריפים לפי כללי 

 .17.02.2016ההתייעלות הכלכלית, החלים בתחומה החל מיום 
 

 תעריפי דמי הקמת מערכת מים וביוב .1
 

יחידת   התעריף סוג החיוב נושא
 מידה

 הערות

     ביוב
  תעריפי הקמת מערכת ביוב

ביוב לכל מ"ר היטל  
 מגרש

/מ"ר ₪   3.05
 מגרש

תעריפי הקמת מערכת 
הביוב הם תעריפי 
היטלי הביוב כפי 
שיעורם בתאריך 

15.7.2009 

  57.60 היטל ביוב לכל מ"ר בניה 
 

/מ"ר ₪ 
 בניה

  מים
  תעריפי הקמת מערכת מים

מגורים, בתי 
 עסק וחנויות

 

 מ"ר 1000קרקע עד 
 

/מ"ר ₪  8.64
 מגרש

תעריפי הקמת מערכת 
הביוב הם תעריפי 

אגרת פיתוח מערכת 
אספקת מים כפי 
שיעורם בתאריך 

בהפחתה של  15.7.2009
10% 

מ"ר,  1000קרקע מעל  
 לכל מ"ר

 

/מ"ר ₪  8.64
 מגרש

 בניין, לכל מ"ר בנוי  
 

/מ"ר ₪  43.73
 בניה

לאדמה 
 חקלאית

 

קרקע, לכל מ"ר מאדמה 
 חקלאית

 

/מ"ר ₪  7.12
 מגרש

 בניין, לכל מ"ר בנוי  
 

/מ"ר ₪  18.30
 בניה

למפעלי 
תעשייה 
 ומלאכה 

 

של קרקע, לכל מ"ר 
 המגרש

 

/מ"ר ₪  8.13
 מגרש

 בניין, לכל מ"ר בנוי  
 

/מ"ר ₪  51.84
 בניה

בניין, סככות, לכל מ"ר  
 בנוי

 

/מ"ר ₪  26.43
 בניה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 תעריפים בגין שירותים מיוחדים בנושא מים וביוב .2

ה לכללי יהתעריפים בפרק זה הנם כפי שנקבע לתאגידי מים וביוב בתוספת השני
  (.17%התעריפים לתאגידים, בתוספת סכום בגובה המע"מ )

 
 
 

 תוספת שנייה

 א(6)סעיף 
 תעריפים לשירותים מסוימים

 הסכום בשקלים חדשים 

לכללי מדידת מים  47מים לפי סעיף -בדיקת מד (1)
, לרבות החלפה 1988-מים(, התשמ"ח-)מדי

מים ובתנאי שממועד התקנתו -והובלה למד
 –שנים  7-חלפו פחות מ

 101.54 כולל 3/4"מים שקוטרו עד -למד

 136.49 3/4"מים שקוטרו מעל -למד

 68.75 מים לבקשת צרכן-ניתוק מד (2)

 68.75 מים לבקשת צרכן-חיבור מד (3)

שהוכן לכך,  מים לרבות התקנתו, באתר-מד (4)
מים נוסף, -בנכס שחובר לראשונה או מד

כמשמעותו בסימן ד' בפרק שני לכללי אמות 
 –המידה, לרבות התקנתו באתר שהוכן לכך 

 155.40 כולל 3/4"מים שקוטרו עד -למד

 332.78 כולל 1"ועד  3/4"מים שקוטרו מעל -למד

 420.34 כולל 1.5"ועד  1"מים שקוטרו מעל -למד

 835.56 כולל 2"ועד  1.5"ו מעל מים שקוטר-למד

 4,172.68 כולל 3"ועד  2"מים שקוטרו מעל -למד

 6,780.60 כולל 4"ועד  3"מים שקוטרו מעל -למד

 8,866.93 כולל 6"ועד  4"מים שקוטרו מעל -למד

 10,431.68 6"מים שקוטרו מעל -למד

 395.37 כולל 3/4"מים חמים שקוטרו עד -למד

 782.42 כולל 1"ועד  3/4"מים חמים שקוטרו מעל -למד

 1,460.44 כולל 1.5"ועד  1"מים חמים שקוטרו מעל -למד

 2,086.33 1.5"מים חמים שקוטרו מעל -למד

 208.63 מים בגין רכיב קריאה מרחוק-תוספת לכל מד

ניתוק מד מים בשל חוב צרכן וחיבורו מחדש  (5)
לאחר הסדרת החוב לפי כללים שנקבעו לפי 

 113.67 ובהעדרם לפי הנחיות הממונהלחוק  146סעיף 

  ההוצאות שהיו כרוכות הוצאות בעד הליכי גבייה (6)
בהפעלת הליכי גבייה 

ט 12לפי סעיף 
לפקודת המסים 

)גבייה(, אך לא יותר 
מההוצאות שנקבעו 

 לפי 
)ג( לאותה 13סעיף 

 פקודה

 2015-כללים תשע"ו



 
 

 
 

בדיקות נוספות כמשמעותן בסימן ד' בפרק שני  (7)
 –לכללי אמות המידה 

 136.49 כולל 3/4מים שקוטרו עד "-דלמ

 369.99 3/4מים שקוטרו מעל "-למד

ביקור מתואם בחצרי צרכן, כמשמעותו בסימן  (8)
 16.44 א' בפרק הרביעי לכללי אמות המידה

הפקה חוזרת של חשבון תקופתי ושליחתו לפי  (9)
 12.33 )ב( לכללי אמות המידה40סעיף 

 תוצאת החישוב לפי סעיף  ה בעבור ספקהולכת מים או ביוב בתחומי החבר (10)
 א לכללי חישוב עלות או 11 )ה( 2ובאישור מנהל הרשות הממשלתית לפי סעיף 

 ב, בכללי חישוב עלות, 11  לכללים
 לפי העניין   

ביקור נוסף או ביקור מתואם לפינוי באמצעות  (11)
 251.88 )ב( לכללי אמות המידה95ביובית לפי סעיף 

בדיקות איכות מים בבית הצרכן לפי עריכת  (12)
לתקנות בריאות העם )איכותם  14תקנה 

התברואית של מי שתייה ומיתקני מי שתייה(, 
 –, ולפי כללי אמות מידה 2013-התשע"ג

 454.16 בעד בדיקת מתכות )א(

בדיקת מזהמים בקטריאליים, עכירות ועקבות  )ב(
 315.94 חומר חיטוי פעיל

זהמים בקטריאליים, בעד בדיקת מתכות, מ )ג(
 562.77 עכירות ועקבות חומר חיטוי פעיל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

ביצוע שינויים במערכת המים או הביוב  (13)
הקיימות, לבקשת צרכן, במקום שבו אין מניעה 

הנדסית לביצוע הבקשה ואין בה כדי לפגוע 
במערכות המים והביוב של החברה או של 

שביקש הצרכן  צרכן אחר למעט שינוי ראשון
במערכת המים ושינוי ראשון שביקש הצרכן 

במערכת הביוב, במסגרת תוספת בנייה של 
 –מהשטח הבנוי  50%מעל 

בלא  3/4"מים נוסף -העתקת חיבור או חיבור מד
 2,955.45 מטרים 10הגדלת קוטר, במרחק של עד 

 275.84 תוספת לכל מטר

מים נוסף או הגדלה לחיבור -העתקה, חיבור מד
 3,940.60 מטרים 10, במרחק של עד 1.5"

 295.54 תוספת לכל מטר

, 2"מים נוסף או הגדלה לחיבור -העתקה, חיבור מד
 4,433.17 מטרים 10במרחק של עד 

 344.80 תוספת לכל מטר

, 3"מים נוסף או הגדלה לחיבור -העתקה, חיבור מד
 5,910.89 מטרים 10במרחק של עד 

 394.06 תוספת לכל מטר

, 4"מים נוסף או הגדלה לחיבור -בור מדהעתקה, חי
 6,896.04 מטרים 10במרחק של עד 

 492.57 תוספת לכל מטר

, 6"מים נוסף או הגדלה לחיבור -העתקה, חיבור מד
 8,866.34 מטרים 10במרחק של עד 

 591.09 תוספת לכל מטר

העתקת חיבור חיבור ביוב או קביעת חיבור ביוב 
וחיבור קו ביוב נוסף, כולל התקנת שוחת ביוב 

מ"מ או התחברות לשוחת ביוב  160בקוטר עד 
 8,866.34 מטרים 10קיימת, במרחק של עד 

 413.76 תוספת לכל מטר

 (4לפי פרט ) מים-בכל הגדלת חיבור, תוספת למד

 7,881.19 בכל שינוי הכרוך בחציית כביש, בתוספת

 4,433.17 התקנה או העתקה של ברז כיבוי

 עלות העבודות בפועל, בתוספת  קו ביוב או מפרט עילי, לבקשת צרכן, העתקת קו מים,  (14)
 עלויות תכנון, קבלת היתרים,  במקום שבו אין מניעה הנדסית לביצוע הבקשה ואין בה 

 פיקוח ותקורה בשיעור של  כדי לפגוע במערכות המים והביוב של החברה או של 
 מעלות העבודות  25%  צרכן אחר

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 תעריפי מים לפי כללי המים  .3

 
 אגרת ביוב .א

 
יחידת  התעריף  סוג החיוב נושא

 מידה
 הערות

     ביוב
/ מ"ק ₪  4.159 אגרת ביוב מגורים 

 שסופקו
תעריפי אגרות הביוב 

הם תעריפי אגרות 
הביוב כפי שנקבעו ע"י 

 הרשות בתאריך
1.7.2016 

 אגרת ביוב תעשייתי 
 

/ מ"ק ₪  4.159
 שסופקו

 
 
 
 

 אגרות מים .ב
 

ראו טבלה מצ"ב בעמ' הבא.



 
 

 
 

 תעריפי מים לספק מקומי רשותי -נספח א 
 למעט מועצה אזורית ומועצה מקומית תעשייתית ורשויות ביו"שמועצה מקומית או  עירייהספק מקומי שהוא        

     

החל מ צריכה בעבור          
1.1.17         

 תעריף בש"ח למ"ק עבור חודשיים

 תיאור סוג צריכה
 תעריף 

 למ"ק()₪ 
קרן 

 שיקום
הוצאות 

 חלוקה
 שאינולצרכן 

 עוסק
צרכן שהוא 

 עוסק 

דמי שימוש קבועים 
 שאינו)לצרכן 

 עוסק(
דמי שימוש קבועים 

 עסק( שהוא)לצרכן 

 צריכה בתית )מים+ביוב(

קוב לחודשיים  7בעד 
 לנפש

7.659     7.659   
22.976    

   12.327     12.327 בעד כל כמות נוספת

לכל צריכה אחרת )לרבות מסחר, מלאכה, 
מוסדות , שירותים, משרדים,עסקים, תעשיה, 

 גינון ציבורי( )מים+ביוב(

 15,000בעד כמות עד 
 מ"ק בשנה

12.327     12.327 10.536 

36.981  31.608  

לצרכן מים וביוב 
למעט מוסד עירוני 

בעד כל כמות מעבר 
מ"ק ועד  15,000 -ל

מ"ק שסופקו  250,000
דרך מד מים בודד 

 בשנה

11.274     11.274 9.636 

לצרכן מים וביוב 
למעט מוסד עירוני 

בעד כל כמות מעבר 
מ"ק  250,000 -ל

שסופקו דרך מד מים 
 בודד בשנה

10.982     10.982 9.386 

תנאים כאשר מתקיימים לכל צריכה אחרת 
לכללי  3הפחתת מרכיב הביוב לפי סעיף ל

 מים בלבד - חישוב

לכל צריכה של מים 
בלבד )לא כולל 

 חקלאות(

יש להפחית מהתעריף הכללי )מים+ביוב( את תעריף 
לכללי חישוב 3סעיף  הביוב המחושב לפי  

 לחלץ מע"מ
 3תעריף בסיס לפי 
 מ"ק בחודשיים

 3תעריף בסיסי לפי 
מ"ק לחודשיים לאחר 

 חילוץ מע"מ

צרכן גדול )מעל 
מ"ק ועד  15,000

מ"ק דרך מד  250,000
אחד בשנה( )לא 

 כולל חקלאות(

מתעריף שחושב מעלה₪  0.702הפחתת     

צרכן גדול )מעל 
מ"ק דרך מד  250,000

אחד בשנה( )לא 
 כולל חקלאות(

מתעריף שחושב מעלה₪  0.994הפחתת     



 
 

 
 

מתקיימים תנאים כאשר  -לכל צריכה אחרת  
לכללי  3הפחתת מרכיב הביוב לפי סעיף ל

 ביוב בלבד - חישוב

ביוב  -לכל צריכה 
 בלבד

לכללי חישוב 3תעריף ביוב מחושב לפי סעיף   

 לחלץ מע"מ
 3תעריף בסיס לפי 
 מ"ק בחודשיים

 3תעריף בסיסי לפי 
מ"ק לחודשיים לאחר 

 חילוץ מע"מ
צרכן גדול )מעל 

מ"ק דרך מד  15,000
 אחד בשנה( 

מתעריף הביוב מעלה₪  0.351הפחתת    

שלא הונחה צנרת ביוב שניתן לכל צריכה 
 להתחבר אליה

 -בעד כמות מוכרת 
 מים בלבד

4.697     4.697 4.015 14.091 12.044 

מעבר לכמות 
 מים בלבד -המוכרת 

9.190     9.190 7.855 27.570 23.564 

בביוב בלבד צריכה בייתית ואחרת המחוייבת 
חישוב כמות המים ומי תהום שהוזרמו למערכת. 

)ה( -)ג( או )ד( ו3לפי סעיף  המחוייבת בביוב
 לכללי חישוב עלות

בעד כל כמות עד 
מ"ק בשנה  15,000

 דרך מד בודד
לכללי חישוב 3תעריף ביוב מחושב לפי סעיף   

 לחלץ מע"מ
 3תעריף בסיס לפי 
 מ"ק בחודשיים

 3תעריף בסיסי לפי 
מ"ק לחודשיים לאחר 

 חילוץ מע"מ
בעד כל כמות מעבר 

מ"ק  15,000 -ל
שסופקו דרך מד מים 

 בודד בשנה 

מתעריף הביוב מעלה₪  0.351הפחתת    

 לחקלאות 
)לגבי ספק מקומי שהוא רשות מקומית שחלה 

א לחוק תאגידי 6סעיף  עליו חובת התיאגוד מכח
 מים וביוב(

 2.840 3.323 0.240 0.090 2.993 בעד כמות מוקצבת

9.969  8.520  

 30%חריגה של 
 מהכמות המוקצית

3.292 0.090 0.240 3.622 3.096 

 30%חריגה מעל 
 מהכמות המוקצית

6.300 0.090 0.240 6.630 5.667 

  7.910  9.255 2.637 3.085     3.085 עבור כל כמות מים בתי מרחץ ומקוואות 

 בתי חולים

בעד כמות מים 
מוקצית על ידי רשות 

 המים
3.085     3.085 2.637 9.255  7.910  

  31.608  36.981 10.536 12.327     12.327 מעל הכמות המוקצית

שלא הגישו בתי חולים ובתי מרחץ ומקוואות 
כי אישורים בהתאם לחוק או ספק המים מצא 

 הם פועלים בניגוד למוצהר
  31.608  36.981 10.536 12.327     12.327 עבור כל הכמות

 תעריף נזילה
בגין כל כמות המים 

 שהוכרה כנזילה
6.300     6.300 5.385     

 


