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הרשות  מנהל  ראה  שבהם  באזורים,  יחולו  לא  אלה  (ב) הוראות 
הממשלתית, כי השימוש במים נחותים, במים מליחים או במי קולחים 

לרבות מי שפד"ן, עלול לזהם מקורות מים;

(ג) קביעת תכולת הכלורידים לעניין תעריף המים המליחים כאמור 
חברת  שאינו  מספק  המקומי  לספק  המסופקים  (א),  משנה  בפסקת 
לכללי  7(3)(ב)(3.2)(7)  כמפורט  תיעשה  ידו,  על  המופקים  או  מקורות 

מקורות, בשינויים המחויבים;

(1.4) תעריף לכמות מים נחרגת -

(א) בשיעור שאינו עולה על 8% - 125% מהתעריף שהיה צריך לשלם 
אלמלא היתה חריגה;

לשלם  צריך  שהיה  מהתעריף   150%  -  8% על  שעולה  (ב) בשיעור 
אלמלא היתה חריגה;

(2) בתי חולים, בתי מרחץ ומקוואות -

לכל כמות מים - 2.532 שקלים חדשים למטר מעוקב;  

(3) למטרת חקלאות -

(3.1) לצרכן הרשום ברישיון ההפקה של ספק מקומי שחלים עליו הוראות 
סעיף 6א לחוק תאגידי מים וביוב ואינו חברה - 

התעריפים למים לחקלאות, לכל כמות מוקצית ולכל כמות נחרגת, הקבועים 
בכללי מקורות, לפי הכמויות הנקובות בסעיף 7(1)(ב)  באותם כללים, והכל 

לפי סוג המים ולפי העניין;

(3.2)  ספק מקומי כאמור בפסקת משנה  (3.1) יגבה, נוסף על האמור בפסקת 
משנה (3.1) תעריף חלוקת מים בשיעור של 0.20 שקלים חדשים למ"ק";

(2) בפסקה (5), במקום פסקת משנה (5.3) יבוא:

הספק  "בידי  יבוא  המקומית"  הרשות  "בידי  במקום   ,(5.1) משנה  (1) בפסקת 
ובמקום  המקומי"  הספק  "בין  יבוא  המקומית"  הרשות  "בין  במקום  המקומי", 

"לרשות המקומית" יבוא "לספק המקומי";

(2) במקום פסקת משנה (5.3) יבוא:

"(5.3) נתגלתה בנכס נזילה סמויה של מים ברשת הפרטית של הנכס, יעריך 
בשנה  המקבילה  בתקופה  בנכס  הממוצעת  הצריכה  את  המקומי  הספק 
(להלן  המקומי  הספק  החלטת  פי  על  השוטפת,  השנה  במשך  או  הקודמת 
- הצריכה הממוצעת); בעד הצריכה הממוצעת ישולמו התעריפים כמפורט 
בכללים אלה; בעד מים שכתוצאה מהנזילה הסמויה, לא נעשה בהם שימוש 
מעבר לצריכה הממוצעת, ישולם התעריף המשולם בעד כמות מוכרת, כמפורט 
בכללים אלה; הספק המקומי יתנה חיוב כאמור בהמצאת הוכחה על תיקון 

הנזילה הסמויה ויגביל את החיוב כאמור לשתי תקופות חשבון בלבד.";

(3) במקום פסקה (6) יבוא: 

מן  פחות  צרך  אם  גם  חודש,  של  לתקופה  מים  מ"ק   1.5 בעד  יחויב  "(6) צרכן 
הכמות האמורה באותה תקופה, לפי התעריף שהיה עליו לשלם בעד כמות זו."


