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א"אדר א תשע' ד                       
  2011 פברואר 8                    

  

  

  

  
 -תעריפים לצרכני ספקים מקומיים ותאגידים –וביוב טבלאות תעריפי מים 

1.2011.1   
  

  
יום מנכונים , טבלאות התעריפים למים ולביוב, לציבור הצרכנים וספקי המים, מוצגות בזאת

1.1.2011  .  
  
  

  :יודגש כי, לתשומת הלב

את הפירוט הנדרש מספק  ואינו מחליף, מייצג תעריף כולל לצרכןתעריפים בטבלאות פירוט ה •
הן התעריפים המתפרסמים ברשומות והן  בטבלאות התעריפים מוצגים. ת החיובהמים בהודע

בטרם , על ספק המים החובה לוודא את התעריף המלא לחיוב, בכל מקרה. תעריפים תוצאתיים
  .חיוב הצרכן

 .לפי שיעורו במועד זההינו מ "חישוב המע, 1/1/2011יום מם התעריפים נכוני •

התעריפים כפופים לשינויים בהתאם למנגנוני העדכון השונים הקבועים בכללים ובמועדים  •
  .לפי העניין, הקבועים שם

  
  
  .1.02.2011ת התעריפים שפורסמו ביום הטבלאות מחליפות את טבלאו, לתשומת הלב* 
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   ):1' טבלה מס( את מקורותתעריפי מים המסופקים מ. 1
  
  1987 –ז "התשמ, )תעריפי מים המסופקים מאת מקורות(פי כללי המים - על

  

מספר 
סעיף 

  בכללים
  סוג התעריף

) לקוב₪ (תעריף 
 מ"ללא מע

) לקוב₪ (תעריף 
   הערות מ"מע כולל

        חקלאות 1

        :מים שפירים לחקלאות 1.1.7

    1.889 1.628 כמות א  

    2.176 1.876 כמות ב 

    2.759 2.378 כמות ג 

    2.759 2.378 תוספת זמנית או חד פעמית 1.1.8

    4.138 3.567 10%כמות נחרגת עד  1.1.9

    5.803 5.003 10%כמות נחרגת העולה על  

         

   :מים שפירים ייחודיים לחקלאות 
 

 1.889 1.628  )תחום המועצה האזורית בית שאן( עמק הירדן 1.1.1
מהכמות המוקצית  10%חריגה עד 

 .ק"למ₪  3.567 -) כמות נחרגת(
 -חריגה מעבר ל ).מ"כולל מעלא (

כמות (מהכמות המוקצית  10%
כולל לא ( ק"למ₪  5.003 -) נחרגת

  ).מ"מע

 1.629 1.404 בית שאן קידוחים 1.1.2

 0.766 0.660 בית שאן מעיינות 1.1.3

 0.894 0.771 פעהמילוי מאגרי ש - שפעה  1.1.4

 0.800 0.690 שפעה   1.1.5

 1.889 1.628 עמק הירדן 1.1.6

          

      :ן לחקלאות"שפד 1.2

    1.068 0.921 כמות בהקצאה  

    1.486 1.281  10%כמות נחרגת עד   

     2.182 1.881 10%כמות נחרגת העולה על   

        

      :קלאותקולחים להשקייה בלתי מוגבלת לח 1.3.1

    0.919 0.792 כמות בהקצאה 

    1.148 0.990  8%כמות נחרגת עד  1.3.3

    1.378 1.188 8%כמות נחרגת העולה על  

         

1.3.2 
   :מי קולחים באיכות נמוכה מהשקייה בלתי מוגבלת

   

     0.836 0.721 כמות בהקצאה  1.3.3

    1.045 0.901  8%כמות נחרגת עד  

    1.254 1.081 8%חרגת העולה על כמות נ 

         

 
    :תעריפים מיוחדים לכמות בהקצאה

 1.510 1.302 למדגה - חולתא  1.5
מהכמות המוקצית  10%חריגה עד 

 .ק"למ₪  3.567 -) כמות נחרגת(
 -חריגה מעבר ל ).מ"כולל מעלא (

כמות (מהכמות המוקצית  10%
כולל לא (ק"למ₪  5.003 -) נחרגת

 ).מ"מע

 1.699 1.044 מעלה גמלא 

 1.889 1.628 גבעת יואב 

 1.889 1.628 'עיון זמר כמות א 

 2.176 1.876 'עיון זמר כמות ב 

 2.759 2.378 'עיון זמר כמות ג 
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      :מים מליחים לחקלאות 1.6

 2.65 - ל 1.9מים שמוליכותם החשמלית בין  
 1.154 0.995 ) דציסימנס(

מהכמות המוקצית  8%חריגה עד  
מהתעריף  125%  -) כמות נחרגת(

 8%חריגה מעל . לכל דרגת מליחות
 –) כמות נחרגת(מהכמות המוקצית 

מהתעריף לכל דרגת  150%

 .מליחות

 3.4 -ל  2.65מים שמוליכותם החשמלית בין   
 1.078 0.929 ) דציסימנס(

 
 ) דציסימנס( 4.1 - ל 3.4מים שמוליכותם החשמלית בין 

0.841 0.975 

 
 ) דציסימנס( 4.8- ל 4.1מים שמוליכותם החשמלית בין 

0.774 0.898 

 
 ) דציסימנס( 5.2- ל 4.8מים שמוליכותם החשמלית בין 

0.730 0.847 

 
 ) דציסימנס( 5.2מים שמוליכותם החשמלית מעל 

0.664 0.770 

1.6.3 
מימן , הברזל המומס, מים שתכולת הסולפטים

 :1.6.3בהתאם לסעיף , ת החשמליתהגופרית והמוליכו
0.830 0.962 

         

2 
   תעשייה

   

 
   :מים שפירים לתעשייה

    

2.1 
  )N(לצרכן שאינו ספק

4.762 5.524 

   

2.2 

  NT :נפרדתב טבלה "מצ - לתאגיד מים וביוב 

   

2.3 

שאינו תאגיד מים וביוב לפי חוק (לספק שאינו חברה 
 )NR) (תאגידי מים וביוב

2.031 2.356 

 -ספק שחלה עליו חובת התאגודרק ל
תוספת של  1.1.2011החל מיום 

למקורות כהפקדה עד  1.997
   לתאגוד

         

 
   )בהקצאה(מים נחותים ומים מליחים 

   

3.1 
 מים נחותים לתעשייה

מהכמות המוקצית  8%חריגה עד   1.767 1.523
מהתעריף  125%  -) כמות נחרגת(

חריגה . מליחותלכל דרגת איכות או 
כמות (מהכמות המוקצית  8%מעל 

מהתעריף לכל  150% –) נחרגת
 .דרגת איכות או מליחות

3.2 
 )מיליגרם כלור לליטר( 700לבין  550מים מליחים בין 

1.523 1.767 

3.3 
 )מיליגרם כלור לליטר( 700מים מליחים מעל 

1.320 1.531 

3.4 
 )ן"למעט שפד(קולחין לתעשייה 

1.523 1.767 

 
     

   

3 
מים שפירים לבית או לכל צריכה 

 :אחרת
  

   

שאינו תאגיד מים וביוב לפי חוק (ספק שאינו חברה  3.1.1
   )תאגידי מים וביוב

  

3.1.1.1 
 2.240 1.931  כמות מוכרת

 -ספק שחלה עליו חובת התאגוד
תוספת של  1.1.2011החל מיום 

למקורות כהפקדה עד  1.997
  לתאגוד  

3.1.1.2 
 5.803 5.003  כל כמות נוספת
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3.1.2 
   :ב טבלה לפי הענין"מצ –לתאגיד מים וביוב 

  

3.1.2.1 
  L כמות מוכרת        

תעריף נמוך לכמות המוכרת הנקובה 
 ברשיון

3.1.2.2 
  H כל כמות נוספת        

תעריף לכל כמות שמעבר לכמות 
 המוכרת הנקובה ברשיון

3.1.2.3 
  G וריגינון ציב        

תעריף לגינון ציבורי בהתאם לכמות 
 הנקובה ברישיון

3.1.2.5 

  בתי חולים מרחץ ומקוואות
NT 

 
 

תעריף בהתאם לכמות הנקובה 
ראה טבלת תעריפי (ברישיון 
 )תעשייה

  
לפי או ספק שאינו תאגיד מים וביוב (צרכן שאינו ספק ל 3.1.3

 )כללי מקורות
  

  

3.1.3.1 
 

לפי או ספק ו תאגיד מים וביוב שאינ(צרכן שאינו ספק ל
 5.526 4.763  )כללי מקורות

  

3.1.3.3 
  בתי חולים מרחץ ומקוואות

2.473 2.869 
בהתאם לכמות שאושרה לרכישה 

  .בתעריף זה
       

3.2 
   )בהקצאה(מים שהרכבם מונע שימוש מי שתיה 

  

 3.772 3.252 מים שהרכבם מונע שימוש לשתיה 

קצית מהכמות המו 8%חריגה עד  
מהתעריף  125%  -) כמות נחרגת(

חריגה . לכל דרגת איכות או מליחות
כמות (מהכמות המוקצית  8%מעל 

מהתעריף לכל  150% –) נחרגת
 .דרגת איכות או מליחות

  
 )מיליגרם כלור לליטר( 600לבין  400מים מליחים בין 

3.502 4.062 

 3.772 3.252  מיליגרם כלור לליטר( 600מים מעל  

וסופקו חלף ) מיליגרם כלור לליטר( 600מים מעל   
 הכמות המוכרת

 1.255 1.456 

  
  לצריכה מי קולחין שאושרו

3.252 3.772 

  
 ו לצריכהן שאושר"מי שפד

4.503 5.223 

      
4 

  ת מים וביובואחזקת מערכ
  

 

 

 לצריכה לכל המטרות והשימושים למעט חקלאות
  

1.997  

 -חובת התאגודספק שחלה עליו רק ל
תוספת של  1.1.2011החל מיום 

למקורות כהפקדה עד  1.997
   לתאגוד

 
  לחקלאות

0.084  
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  : )עוסקים מורשים שאינם(ספקים מקומיים תעריפי מים המסופקים מאת . 2
  1984 –ד "תשנ, )תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים(כללי המים 

  
  ים בלבד ללא שירותי ביובהתעריפים הינם עבור אספקת מ

  

  הערות ) לקוב₪ (תעריף   סוג התעריף

      :מים שפירים לחקלאות

 1.892 כמות א 
התעריפים . כולל תעריף חלוקה ותעריף שיקום

הנקובים הינם בהפחתת רכיב בגובה שיעור 
 מ"המע

   
   
   

 כמות ב
2.140 

 2.643 כמות ג

 3.832  10%כמות נחרגת עד 

 5.267 10%העולה על כמות נחרגת 

       

     :מים אחרים לחקלאות

' התעריפים לפי כללי מקורות המפורטים בטבלה מס
, מים לחקלאות שהרכבם מונע שימוש במי שתייה -  1

ן ובתוספת של "חים או מי שפדמי קול, מים מליחים
 )רכיבי חלוקה ואחזקה( 0.264

 
התוספת הינה סכום של תעריף חלוקה ותעריף 

 מ"בהפחתת רכיב בגובה שיעור המע שיקום

       

     :מים שפירים לתעשייה

 4.762 כמות בהקצאה
   

התעריפים הנקובים הינם בהפחתת רכיב בגובה 
 מ"שיעור המע

   

  8%כמות נחרגת עד 
5.953 

 7.143 8%כמות נחרגת העולה על 

       

     :מים אחרים לתעשייה

בכללי על התעריפים הנקובים  10%תוספת של 
מים לתעשייה  -  1' מקורות המפורטים בטבלה מס

מים מליחים או מי , שהרכבם מונע שימוש במי שתייה
 קולחים

    

       

     :מים שפירים לבית או לכל צריכה אחרת

 5.408 לכל כמות מוכרת 
 5הזכאות לכמות מוכרת ליחידת דיור לא תפחת מ 

 . ק לחודש"מ

  9.207 רתלכל כמות נוספת ולכל צריכה אח

' סע(חוק המים בתי מרחץ ומקוואות לפי, בתי חולים
 2.901 ))ב(112

 .בהתאם לכמות שאושרה לרכישה בתעריף זה

, מלאכה, מסחר, לרבות גינון(לכל צריכה אחרת  
, תעשיה ללא הקצאה, משרדים, מוסדות, שירותים

 )עסקים ולמעט צרכן עוסק מורשה
9.207  

   7.937 מורשה לכל צריכה אחרת לצרכן עוסק

  
 :מים אחרים לכל צריכה אחרת

    

על התעריפים הנקובים בכללי  10%תוספת של 
מים לכל צריכה  -  1' מקורות המפורטים בטבלה מס

מים , אחרת שהרכבם מונע שימוש במי שתייה
 ן"מי קולחים או מי שפד, מליחים
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לחברת מקורות או לספק  מספק מקומי מים  הולכת
  מי אחרמקו

0.222 

בהעדר הוראה על שירותי תשתית או אישור מנהל 
יהיה תעריף ברירת המחדל להעברת מים , הרשות

   כנקובבין ספקים 
בהתאם לתעריף הקבוע , התעריף  לקוב יהיה

סוג המים והעניין , לפי הכמויות, בכללי מקורות
  . בתוספת התעריף הנקוב

     

  :חלוקה ואחזקה רכיבי
 

  

 מים לחקלאות תעריף חלוקת
  0.191 

התעריפים הנקובים הינם בהפחתת רכיב בגובה 
 מ"שיעור המע

  

 אחזקת מערכות מים או ביוב לגבי מים לחקלאות
  0.072 

אחזקת מערכות מים או ביוב לגבי מים לכל מטרה למעט 
 1.722  חקלאות
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   ):עוסקים מורשים םשה(מקומיים  ספקיםתעריפי מים המסופקים מאת . 3

  1984 –ד "תשנ, )תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים(כללי המים 
  

  אספקת מים בלבד ללא שירותי ביובהתעריפים הינם עבור 
 

  הערות ) לקוב₪ (תעריף   סוג התעריף

     :מים שפירים לחקלאות

 1.892  כמות א 

התעריפים . כולל תעריף חלוקה ותעריף שיקום
  מ"מעכוללים ינם אקובים הנ
   

   

 2.140 כמות ב

 2.643 כמות ג

 3.832  10%כמות נחרגת עד 

 5.267 10%כמות נחרגת העולה על 

       

     :מים אחרים לחקלאות

' התעריפים לפי כללי מקורות המפורטים בטבלה מס
, מים לחקלאות שהרכבם מונע שימוש במי שתייה -  1

ן ובתוספת של "ם או מי שפדמי קולחי, מים מליחים
 )רכיבי חלוקה ואחזקה( 0.306

 
כום של תעריף חלוקה ותעריף התוספת הינה ס

 מ"מעהתעריף כולל . שיקום

       

     :מים שפירים לתעשייה

 4.762 כמות בהקצאה

 5.953  8%כמות נחרגת עד  מ"לא כולל מע

 7.143 8%כמות נחרגת העולה על 

        

   :ייהמים אחרים לתעש

על התעריפים הנקובים בכללי  10%תוספת של 
מים לתעשייה  -  1' מקורות המפורטים בטבלה מס

מים מליחים או מי , שהרכבם מונע שימוש במי שתייה
 קולחים

  

     

   :מים שפירים לבית או לכל צריכה אחרת

 5.408 לכל כמות מוכרת 
 5הזכאות לכמות מוכרת ליחידת דיור לא תפחת מ 

 .מ"התעריף כולל מע. לחודש ק"מ

 מ"התעריף כולל מע 9.207 כל כמות נוספת

' סע(חוק המים בתי מרחץ ומקוואות לפי, בתי חולים
 ))ב(112

2.901 
  .בהתאם לכמות שאושרה לרכישה בתעריף זה

 מ"התעריף כולל מע

, מלאכה, מסחר, לרבות גינון( לכל צריכה אחרת  
, לא הקצאהתעשיה ל, משרדים, מוסדות, שירותים

  )עסקים ולמעט צרכן עוסק מורשה
 מ"התעריף כולל מע 9.207

 מ"כולל מעהתעריף     9.207 לכל צריכה אחרת לצרכן עוסק מורשה

   :מים אחרים לכל צריכה אחרת

על התעריפים הנקובים בכללי  10%תוספת של 
מים לכל צריכה  -  1' מקורות המפורטים בטבלה מס
מים , מי שתייהאחרת שהרכבם מונע שימוש ב

 ן"מי קולחים או מי שפד, מליחים
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לחברת מקורות או לספק  מספק מקומי מים  הולכת
  מקומי אחר

0.222 

בהעדר הוראה על שירותי תשתית או אישור מנהל 
יהיה תעריף ברירת המחדל להעברת מים , הרשות

  בין ספקים כנקוב 
בהתאם לתעריף הקבוע , התעריף  לקוב יהיה

סוג המים והעניין , לפי הכמויות, קורותבכללי מ
  . בתוספת התעריף הנקוב

     

  :תעריפי חלוקה ואחזקה
 

  

 תעריף חלוקת מים לחקלאות
  0.222 

 מ"התעריפים כוללים מע
 אחזקת מערכות מים או ביוב לגבי מים לחקלאות

  0.084 

אחזקת מערכות מים או ביוב לגבי מים לכל מטרה למעט 
 חקלאות

  1.997 
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 :תעריפי מים וביוב לצרכני תאגידי מים וביוב  .4

 2009 -ע "התש, )תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב(כללי תאגידי מים וביוב 

  

  סוג התעריף
₪ (תעריף 

ללא ) לקוב
 מ"מע

₪ (תעריף 
 כולל) לקוב

 מ"מע
  הערות

        :תמים שפירים לחקלאו

 2.195 1.892 כמות א 
 כולל תעריף חלוקה ותעריף שיקום  

   

   

   

   

 2.482 2.139 כמות ב

 3.065 2.642 כמות ג

 4.445 3.832  10%כמות נחרגת עד 

 6.110 5.267 10%כמות נחרגת העולה על 

        

      :מים אחרים לחקלאות

 -  1' התעריפים לפי כללי מקורות המפורטים בטבלה מס
מים , מים לחקלאות שהרכבם מונע שימוש במי שתייה

 0.306ן ובתוספת של "חים או מי שפדמי קול, מליחים
  )רכיבי חלוקה ואחזקה(

  
תוספת הינה סכום של תעריף ה

רכיב בגובה ו תעריף שיקום, חלוקה
 מ"שיעור המע

        

      : מים שפירים לתעשייה

 *תעריף למים בלבד 5.524 4.762 כמות בהקצאה

 *תעריף למים בלבד 6.905 5.953  8%כמות נחרגת עד 

 *תעריף למים בלבד 8.286 7.143 8%כמות נחרגת העולה על 

        :מים אחרים לתעשייה  

על התעריפים הנקובים בכללי מקורות  10%תוספת של 
מים לתעשייה שהרכבם מונע  -  1' המפורטים בטבלה מס

 ם מליחים או מי קולחיםמי, שימוש במי שתייה
   

    :מים שפירים לבית או לכל צריכה אחרת

 8.630 7.440 לכל כמות מוכרת 
הזכאות לכמות מוכרת ליחידת דיור 

 ק לחודש"מ 5לא תפחת מ 

    12.476 10.755 כל כמות נוספת

 בתי מרחץ ומקוואות , בתי חולים
  

4.762 5.524 

בהתאם לכמות שאושרה לרכישה 
  .בתעריף זה

 *תעריף למים בלבד

      :גינון ציבורי

    9.207 7.937 כמות בהקצאה     

    11.509 9.921  8%כמות נחרגת עד      

    13.810 11.906 8%כמות נחרגת העולה על      

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

10.755 12.476    

      

     :מים אחרים לכל צריכה אחרת

על התעריפים הנקובים בכללי מקורות  10%תוספת של 
מים לכל צריכה אחרת שהרכבם  -  1' המפורטים בטבלה מס

מי קולחים או מי , מים מליחים, מונע שימוש במי שתייה
 ן"שפד
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לחברת מקורות או לספק מקומי  מספק מקומי מים  הולכת
  אחר

0.191 0.222 

בהעדר הוראה על שירותי תשתית או 
יהיה תעריף , אישור מנהל הרשות

ברירת המחדל להעברת מים בין 
  ספקים כנקוב 

בהתאם לתעריף , התעריף  לקוב יהיה
, לפי הכמויות, הקבוע בכללי מקורות

סוג המים והעניין בתוספת התעריף 
  .הנקוב

  

  

  

לפי הקבוע בכללים לעניין , האו חלקלכל כמות המים , גידיש להוסיף לתעריף זה את תעריף הביוב של התא *
  .בתי חולים ומקוואות, בתעשייה המים לחיוב בביובמות כ

  

  

  

  

  

  

 :תעריפים מיוחדים, ם וביוב לצרכני תאגידי מים וביובתעריפי מי.5
 2009 -ע "התש, )תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב(כללי תאגידי מים וביוב 

  

  סוג התעריף

₪ (תעריף 
ללא ) לקוב

 מ"מע

₪ (תעריף 
 כולל) לקוב

 מ"מע
  הערות

מדי (לתקנות המים 47בדיקת מד מים לפי תקנה
לרבות החלפה והובלהלמד מים  1988- ח "התשמ)מים

 שנים  7 - ובתנאי שממועד התקנתו חלפו פחות מ
    

 

 כולל 3/4למד מים שקוטרו עד
 96.000 111.360 

 

  3/4טרו מעללמד מים שקו
 129.000 149.640 

 

 ניתוק מד מים לבקשת הצרכן
  65.000 75.400 

  

 חיבור מד מים לבקשת הצרכן
 

65.000 75.400 
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  2010-א"עהתש, )2' תיקון מס) (מאת מקורות תעריפי מים המסופקים(כללי  המים  

  )מוסףהתעריפים אינם כוללים מס ערך (*  )כללים א 12לפי סעיף (
  

  

  :2011 בינואר 1-לתקופה מיום ה
 

  
  שם החברה  פרט

  
  

(L) 
לכמות  תעריף

שעד לגובה 
 הכמות מוכרת

  )ק"ח למ"בש(

 (H) 
תעריף לכמות 
שמעל הכמות 

 המוכרת
)ק"ח למ"בש(  

 4.052 1.085  מ"בע אל עין  1

 5.489 2.389 מ"בע הבאר השלישית  2

 5.397 2.297 מ"בע הגיחון תאגיד המים והביוב של ירושלים  3

 4.936 1.969 מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע  4

 4.791 1.691 מ"התנור מים וביוב בע  5

 5.537 2.437 מ"יובלים אשדוד בע  6

 4.446 1.345 מ"יובלים בשומרון בע  7

 5.525 2.425 מ"תאגיד המים של קריית ים בע ימים  8

 4.043 1.076 מ"כפרי גליל תחתון בע  9

 5.271 2.171 מ"בע 2010ים מי אביב  10

 5.371 2.272 מ"מי אונו בע  11

 4.501 1.534 מ"בע מי אשקלון  12

 4.546 1.579 מ"מי בית שמש בע  13

 5.044 2.077 מ"בע מי ברק  14

 5.905 2.806 מ"מי בת ים בע  15

 5.511 2.412 מ"מי גבעתיים בע  16

 4.362 1.395 מ"מי גליל בע  17

 3.915 0.948 מ"מי דרום בע  18

 5.228 2.129 מ"מי השפלה בע  19

 4.435 1.336 מ"מי הוד השרון בע  20

 4.982 1.882 מ"מי הרצליה בע  21

 3.927 0.961 מ"מי הנגב בע  22

 5.088 1.988 מ"מי חדרה בע  23

 4.872 1.773 מ"בע מי יבנה  24

 4.752 1.653 מ"מי כרמל בע  25

 4.984 2.017 מ"מי לוד בע  26

 4.478 1.378 מ"בע ודיעיןמי מ  27
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מי נע חברת המים והביוב של עיריית נצרת עילית   28
 5.603 2.503 מ"בע

 5.020 1.920 מ"בע) 2003(מי נתניה   29

 4.771 1.804 מ"מי עירון בע  30

 3.907 0.940 מ"מי עכו בע  31

 5.253 2.154 מ"מי ציונה בע  32

 5.608 2.508 מ"בע מי קריית ביאליק  33

 4.691 1.724 מ"י קריית גת בעמ  34

 3.651 0.684 מ"מי רהט בע  35

 5.474 2.374 מ"מי רמת גן בע  36

 4.541 1.442 מ"מי רעננה בע  37

 4.460 1.493 מ"מי רקת טבריה בע  38

 5.166 2.067 מ"מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר שבע בע  39

 5.575 2.475 מ"מי שקמה תאגיד המים והביוב בע  40

 5.294 2.195 מ"מיתב מים תיעול וביוב בע  41

 4.885 1.785 מ"מניב ראשון בע  42

 5.160 2.061 מ"מי קריית אתא בע  43

 5.172 2.205 מ"מעיינות המשולש בע  44

 5.049 1.950 מ"בע מעיינות העמקים  45

 4.614 1.515 מ"בע השרון מעיינות השרון  46

 3.229 0.262 מ"מעיינות זיו בע  47

 4.100 1.133 מ"בע ובב שפרעםס  48

 4.967 1.868 מ"בעאפ עין   49

 5.165 2.065 מ"עין כרמים בע  50

 5.357 2.257 מ"עין נטפים מפעלי מים וביוב אילת בע  51

 4.021 1.054 מ"פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע  52

 5.516 2.416 מ"פלגי מוצקין בע  53

 5.211 2.112 מ"בע פלגי השרון  54

 4.758 1.658 מ"מפעלי מים וביוב בע שרונים  55

 4.756 1.789 מ"ר תאגיד מים רמלה בע"תמ  56
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  פרט

  
  שם החברה

  
  

(G) 
לגינון  תעריף

  ציבורי
  )ק"ח למ"בש(

 (NT) 
 תעריף לתעשייה 

)ק"ח למ"בש(  

 1.806 4.558  מ"בע אל עין  1

 2.452 5.474 מ"בע הבאר השלישית  2

 1.894 4.732 מ"בע ן תאגיד המים והביוב של ירושליםהגיחו  3

 1.772 4.772 מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע  4

 2.155 5.093 מ"התנור מים וביוב בע  5

 2.329 5.441  מ"יובלים אשדוד בע  6

 1.962 4.720 מ"יובלים בשומרון בע  7

 2.345 5.450 מ"תאגיד המים של קריית ים בע ימים  8

 1.863 4.577 מ"ל תחתון בעכפרי גלי  9

 2.143 5.073 מ"בע 2010מי אביבים   10

 2.153 5.095 מ"מי אונו בע  11

 1.816 4.672 מ"בע מי אשקלון  12

 1.952 4.791 מ"מי בית שמש בע  13

 1.953 4.930 מ"בע מי ברק  14

 2.499 5.611 מ"מי בת ים בע  15

 2.177 5.170 מ"מי גבעתיים בע  16

 2.061 4.894 מ"עמי גליל ב  17

 1.867 4.495 מ"מי דרום בע  18

 2.207 5.249 מ"מי השפלה בע  19

 2.323 5.121 מ"מי הוד השרון בע  20

 2.366 5.274 מ"מי הרצליה בע  21

 1.877 4.592 מ"מי הנגב בע  22

 2.244 5.241 מ"מי חדרה בע  23

 2.454 5.323 מ"בע מי יבנה  24

 1.920 4.721 מ"מי כרמל בע  25

 2.026 5.010 מ"מי לוד בע  26

 1.895 4.736 מ"בע מי מודיעין  27

מי נע חברת המים והביוב של עיריית נצרת עילית   28
 1.987 5.092 מ"בע

 2.159 5.190 מ"בע) 2003(מי נתניה   29

 1.659 4.610 מ"מי עירון בע  30

 1.651 4.244 מ"מי עכו בע  31

 2.242 5.211 מ"מי ציונה בע  32

 2.369 5.441 מ"בע קריית ביאליק מי  33
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 2.003 4.902 מ"מי קריית גת בע  34

 1.752 4.274 מ"מי רהט בע  35

 2.225 5.168 מ"מי רמת גן בע  36

 2.155 4.916 מ"מי רעננה בע  37

 1.499 4.187 מ"מי רקת טבריה בע  38

 2.288 5.229 מ"מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר שבע בע  39

 2.231 5.376 מ"גיד המים והביוב בעמי שקמה תא  40

 2.094 5.011 מ"מיתב מים תיעול וביוב בע  41

 1.944 4.832 מ"מניב ראשון בע  42

 2.124 5.086 מ"מי קריית אתא בע  43

 1.820 4.856 מ"מעיינות המשולש בע  44

 2.071 5.042 מ"בע מעיינות העמקים  45

 2.180 5.070 מ"בע השרון מעיינות   46

 1.831 4.329 מ"ינות זיו בעמעי  47

 1.886 4.632 מ"בע סובב שפרעם  48

 2.241 5.157 מ"בעאפ עין   49

 2.077 5.071 מ"עין כרמים בע  50

 2.484 5.574 מ"עין נטפים מפעלי מים וביוב אילת בע  51

 1.637 4.184 מ"פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע  52

 2.375 5.489 מ"פלגי מוצקין בע  53

 2.899 5.995 מ"בע פלגי השרון  54

 2.245 5.131 מ"מפעלי מים וביוב בע שרונים  55

 1.869 4.772 מ"ר תאגיד מים רמלה בע"תמ  56

  

  

  
  )NR(למטרת תעשייה  תעריף לספק שאינו חברה

  

 
  2.031 ח "בש( 

)ק"למ  
 

  
  )N(תעריף למי שאינו ספק למטרת תעשייה 

  

 
4.762 

)ק"ח למ"בש(  
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, )תיקון) (מערכת מים או ביובשירותי מים וביוב והקמת ל עריפיםת(כללי תאגידי מים וביוב  

  לשירותי ביוב בלבד 2010 – א"עהתש

  
  פרט

  
  'טור א

  שם החברה
  

  'גטור 
  לנכס ותיק

בשקלים חדשים (
 )ק"למ

 3.399  מ"בע אל עין .1

 2.741 מ"בע הבאר השלישית .2

 2.275 מ"בע ושליםהגיחון תאגיד המים והביוב של יר .3

 2.482 מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע .4

 3.142 מ"התנור מים וביוב בע .5

 2.570 מ"יובלים אשדוד בע .6

 3.296 מ"יובלים בשומרון בע .7

 2.598 מ"תאגיד המים של קריית ים בע ימים .8

 3.465 מ"כפרי גליל תחתון בע .9

 2.650 מ"בע 2010מי אביבים  .10

 2.559 מ"מי אונו בע .11

 2.960 מ"בע מי אשקלון .12

 3.051 מ"מי בית שמש בע .13

 2.554 מ"בע מי ברק .14

 2.372 מ"מי בת ים בע .15

 2.444 מ"מי גבעתיים בע .16

 3.344 מ"מי גליל בע .17

 3.597 מ"מי דרום בע .18

 2.756 מ"מי השפלה בע .19

 3.666 מ"מי הוד השרון בע .20

 3.162 מ"מי הרצליה בע .21

 3.594 מ"מי הנגב בע .22

 2.934 מ"ה בעמי חדר .23

 3.360 מ"בע מי יבנה .24

 2.945 מ"מי כרמל בע .25

 2.688 מ"מי לוד בע .26

 3.195 מ"בע מי מודיעין .27

מי נע חברת המים והביוב של עיריית נצרת עילית  .28
 2.161 מ"בע

 2.917 מ"בע) 2003(מי נתניה  .29

 2.533 מ"מי עירון בע .30
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 3.389 מ"מי עכו בע .31

 2.767 מ"מי ציונה בע .32

 2.540 מ"בע יית ביאליקמי קר .33

 2.957 מ"מי קריית גת בע .34

 3.746 מ"מי רהט בע .35

 2.529 מ"מי רמת גן בע .36

 3.392 מ"מי רעננה בע .37

 2.685 מ"מי רקת טבריה בע .38

 2.899 מ"מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר שבע בע .39

 2.434 מ"מי שקמה תאגיד המים והביוב בע .40

 2.577 מ"מיתב מים תיעול וביוב בע .41

 2.837 מ"מניב ראשון בע .42

 2.741 מ"מי קריית אתא בע .43

 2.294 מ"מעיינות המשולש בע .44

 2.799 מ"בע מעיינות העמקים .45

 3.343 מ"בע השרון מעיינות .46

 4.247 מ"מעיינות זיו בע .47

 3.432 מ"בע סובב שפרעם .48

 3.052 מ"בעאפ עין  .49

 2.690 מ"עין כרמים בע .50

 2.905 מ"ילת בעעין נטפים מפעלי מים וביוב א .51

 3.261 מ"פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע .52

 2.637 מ"פלגי מוצקין בע .53

 3.466 מ"בע פלגי השרון .54

 3.265 מ"מפעלי מים וביוב בע שרונים .55

 2.758 מ"ר תאגיד מים רמלה בע"תמ .56
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, )תיקון) (ים או ביובמערכת מחישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת (כללי תאגידי מים וביוב 

  2010 – א"עהתש

  ).לצרכן ותיק(מוכרת לחלוקת מים וגבוהה עלות נמוכה –תוספת ראשונה 

  

    
  'טור א

  שם החברה

עלות  'גטור 
לנכס , נמוכה

  ותיק
בשקלים (

 )ק"חדשים למ

  עלות גבוה 'גטור 
  לנכס ותיק

בשקלים חדשים (
)ק"למ  

 3.304 2.956  מ"בע אל עין   .1

 2.526 2.310 מ"בע הבאר השלישית   .2

 3.084 2.869 מ"בע הגיחון תאגיד המים והביוב של ירושלים   .3

 3.338 2.990 מ"הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע   .4

 2.823 2.607 מ"התנור מים וביוב בע   .5

 2.649 2.433 מ"יובלים אשדוד בע   .6

 3.013 2.800 מ"יובלים בשומרון בע   .7

 2.633 2.417 מ"תאגיד המים של קריית ים בע ימים   .8

 3.247 2.899 מ"כפרי גליל תחתון בע   .9

 2.835 2.619 מ"בע 2010מי אביבים    .10

 2.825 2.610 מ"מי אונו בע   .11

 3.295 2.947 מ"בע מי אשקלון   .12

 3.159 2.811 מ"מי בית שמש בע   .13

 3.158 2.809 מ"בע מי ברק   .14

 2.479 2.263 מ"מי בת ים בע   .15

 2.800 2.585 מ"מי גבעתיים בע   .16

 3.049 2.701 מ"עמי גליל ב   .17

 3.243 2.895 מ"מי דרום בע   .18

 2.771 2.556 מ"מי השפלה בע   .19

 2.654 2.439 מ"מי הוד השרון בע   .20

 2.612 2.397 מ"מי הרצליה בע   .21

 3.234 2.886 מ"מי הנגב בע   .22

 2.734 2.518 מ"מי חדרה בע   .23
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 2.523 2.308 מ"בע מי יבנה   .24

 3.058 2.842 מ"מי כרמל בע   .25

 3.084 2.736 מ"מי לוד בע   .26

 3.083 2.867 מ"בע מי מודיעין   .27

28.   
מי נע חברת המים והביוב של עיריית נצרת עילית 

 2.991 2.776 מ"בע

 2.819 2.604 מ"בע) 2003(מי נתניה    .29

 3.451 3.103 מ"מי עירון בע   .30

 3.459 3.111 מ"מי עכו בע   .31

 2.735 2.520 מ"מי ציונה בע   .32

 2.608 2.393 מ"בע מי קריית ביאליק   .33

 3.107 2.759 מ"מי קריית גת בע   .34

 3.358 3.010 מ"מי רהט בע   .35

 2.752 2.537 מ"מי רמת גן בע   .36

 2.823 2.607 מ"מי רעננה בע   .37

 3.611 3.263 מ"מי רקת טבריה בע   .38

 2.690 2.475 מ"מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר שבע בע   .39

 2.747 2.531 מ"מי שקמה תאגיד המים והביוב בע   .40

 2.884 2.669 מ"עול וביוב בעמיתב מים תי   .41

 3.034 2.818 מ"מניב ראשון בע   .42

 2.854 2.638 מ"מי קריית אתא בע   .43

 3.290 2.942 מ"מעיינות המשולש בע   .44

 2.907 2.691 מ"בע מעיינות העמקים   .45

 2.798 2.582 מ"בע השרון מעיינות   .46

 3.280 2.931 מ"מעיינות זיו בע   .47

 3.224 2.876 מ"בע סובב שפרעם   .48

 2.736 2.521 מ"בעאפ  עין   .49

 2.901 2.685 מ"עין כרמים בע   .50

 2.494 2.278 מ"עין נטפים מפעלי מים וביוב אילת בע   .51

 3.474 3.126 מ"פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע   .52

 2.603 2.387 מ"פלגי מוצקין בע  53   

 2.079 1.863 מ"בע פלגי השרון  54    

 2.733 2.517 מ"בעמפעלי מים וביוב  שרונים  55   

 3.241 2.893 מ"ר תאגיד מים רמלה בע"תמ  56    



  

  חטיבת כלכלה

  saritp@water.gov.il � 03-6369729' טל�61203 יפו- אביב תל 20365ד "ת 14המסגר  �הרשות הממשלתית למים ולביוב
 

19

  

  


