תעריפים בגין שירותי מים וביוב  -בתוקף מיום 1.1.2015
בהתאם לסעיף  14בכללי ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים  2009ו)(2010-תעריפי שירותי מים
וביוב ברשויות מקומיות שאינן רשויות מקומיות בלא תאגיד ואשר טרם העבירו את שירותי המים והביוב לחברה( ,התשע"ה2014-
]להלן " -כללי ההתייעלות הכלכלית"[ ,מפרסמת המועצה המקומית שהם את התעריפים לפי כללי ההתייעלות הכלכלית ,החלים
בתחומה החל מיום  1.1.2015ועד לעדכונם ,כפי שיפורסם מעת לעת.
נושא

סוג החיוב

התעריף

יחידה

הערות

תעריף ביוב

1.98

ש"ח למ"ק מים שסופקו

תעריף הביוב הנו תעריף אגרת הביוב
כפי שיעורה ביום ,15.7.2009
בהפחתה של רכיב עלויות איגוד ערים
לביוב.

דמי תפעול לאיגוד ערים אילון

0.891

ש"ח למ"ק מים שסופקו

בהתאם לכללי אגודי ערים )תעריפים
לשירותי ביוב שמספקים איגודי ערים
לביוב( ,התשע"ה1995-

8.38

ש"ח

52.9

ש"ח

ביוב

תעריפי הקמת מערכת ביוב:
ביב ציבורי לכל מ"ר משטח הקרקע
של נכס למגורים או של
נכס אחר
ביב ציבורי

לכל מ"ר משטח בנין של
נכס למגורים

ביב ציבורי

לכל מ"ק מנפח הבנין של 14.07
נכס אחר

ביב מאסף

לכל מ"ר משטח הקרקע
של נכס למגורים או של
נכס אחר

ביב מאסף

לכל מ"ר משטח בנין של
נכס למגורים
לכל מ"ק מנפח הבנין של 14.17
נכס אחר
לכל מ"ר משטח הקרקע 4.06
של נכס למגורים או של
נכס אחר
לכל מ"ר משטח בנין של 25.64
נכס למגורים

ביב מאסף
מכון טיהור
ומתקנים
אחרים
מכון טיהור
ומתקנים
אחרים
מכון טיהור
ומתקנים
אחרים

ש"ח

8.39
8 39

ש"ח

53.25

ש"ח

לכל מ"ק מנפח הבנין של 6.84
נכס אחר

תעריפי הקמת מערכת ביוב הנם
תעריפי היטלי הביוב כפי שיעורם ביום
.15.7.2009

ש"ח
ש"ח

ש"ח

ש"ח

מים
תעריפי הקמת מערכת מים:
לכל מ"ר קרקע של הנכס 7.57
אגרת
הנחת
צינורות
37.5
אגרת
בנין מגורים  -לכל מ"ר
הנחת
של שטח הבניה בכל
צינורות
קומה
בנין שאינו למגורים  -לכל 44.76
אגרת
הנחת
מ"ר של שטח הבניה
צינורות
בכל קומה

ש"ח

ש"ח

ש"ח

תעריפי הקמת מערכת מים הנם
תעריפי אגרת הנחת צינורות כפי
שיעורם ביום  15.7.2009בהפחתה של
.10%

מים

תעריפים בגין שירותים מיוחדים בנושא מים:
התעריפים בפרק זה הנם כפי שנקבע לתאגידי מים וביוב בתוספת השניה לכללי התעריפים לתאגידים ,בתוספת סכום
בגובה המע"מ ).(18%

פרט
בתוספת
השנייה

סוג החיוב

תעריף בש"ח

פרט 4

מד-מים לרבות התקנתו ,באתר שהוכן לכך ,בנכס שחובר
לראשונה או מד-מים נוסף ,כמשמעותו בסימן ד' בפרק שני
לכללי אמות המידה ,לרבות התקנתו באתר שהוכן לכך –
למד-מים שקוטרו עד " 3/4כולל
למד-מים שקוטרו מעל " 3/4ועד " 1כולל
למד-מים שקוטרו מעל " 1ועד " 1.5כולל
למד-מים שקוטרו מעל " 1.5ועד " 2כולל
למד-מים שקוטרו מעל " 2ועד " 3כולל
למד-מים שקוטרו מעל " 3ועד " 4כולל
למד-מים שקוטרו מעל " 4ועד " 6כולל
למד-מים שקוטרו מעל "6
למד-מים חמים שקוטרו עד " 3/4כולל
למד-מים חמים שקוטרו מעל " 3/4ועד " 1כולל
למד-מים חמים שקוטרו מעל " 1ועד " 1.5כולל
למד-מים חמים שקוטרו מעל "1.5
תוספת לכל מד מים בגין רכיב קריאה מרחוק

186.13
398.60
503.48
1,000.83
4,997.98
8,121.73
10,620.71
12,494.95
473.57
937.17
1,749.30
2,498.98
249.90

פרט 1

בדיקת מד-מים לפי סעיף  47לכללי מדידת מים )מדי-מים(,
התשמ"ח ,1988-לרבות החלפה והובלה למד-מים ובתנאי
שממועד התקנתו חלפו פחות מ 7-שנים –
למד-מים שקוטרו עד " 3/4כולל
למד-מים שקוטרו מעל "3/4

121.62
163.49

פרט 2

ניתוק מד מים לבקשת צרכן

82.35

פרט 3

חיבור מד מים לבקשת צרכן

82.35

פרט 13

ביצוע שינויים במערכת המים הקיימת ,לבקשת צרכן ,במקום
שבו אין מניעה הנדסית לביצוע הבקשה ואין בה כדי לפגוע
במערכות המים והביוב של המועצה או של צרכן אחר למעט
שינוי ראשון שביקש הצרכן במערכת המים במסגרת תוספת
בנייה של מעל  50%מהשטח הבנוי –
העתקת חיבור או חיבור מד-מים נוסף " 3/4בלא הגדלת קוטר,
במרחק של עד  10מטרים
תוספת לכל מטר
העתקה ,חיבור מד-מים נוסף או הגדלה לחיבור " ,1.5במרחק
של עד  10מטרים
תוספת לכל מטר
העתקה ,חיבור מד-מים נוסף או הגדלה לחיבור " ,2במרחק של
עד  10מטרים
תוספת לכל מטר
העתקה ,חיבור מד-מים נוסף או הגדלה לחיבור " ,3במרחק של
עד  10מטרים
תוספת לכל מטר
העתקה ,חיבור מד-מים נוסף או הגדלה לחיבור " ,4במרחק של
עד  10מטרים
תוספת לכל מטר

3,540
330
4,720
354
5,310
413
7,080
472
8,260
590
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המשך פרט
13

העתקה ,חיבור מד-מים נוסף או הגדלה לחיבור " ,6במרחק של
עד  10מטרים
תוספת לכל מטר
בכל הגדלת חיבור ,תוספת למד-מים
בכל שינוי הכרוך בחציית כביש ,בתוספת

10,620
708
לפי פרט  4בתוספת השנייה
9,440

פרט 5

ניתוק מד מים בשל חוב צרכן וחיבורו מחדש לאחר הסדרת
החוב לפי כללים נקבעו לפי סעיף  146לחוק ובהיעדרם לפי
הנחיות הממונה -

מים

תעריפי מים לפי כללי המים )תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים( ,התשנ"ד:1994-
סוג התעריף

מים שפירים לבית או לכל צריכה אחרת:
לכל כמות מוכרת
לכל כמות נוספת ולכל צריכה אחרת
בתי חולים ,בתי מרחץ ומקוואות לפי חוק המים )סע' )112ב((,
שאינם עוסקים מורשים
לכל צריכה אחרת )לרבות גינון ,מסחר ,מלאכה ,שירותים,
מוסדות ,משרדים ,תעשיה ,עסקים ולמעט צרכן עוסק מורשה(
לכל צריכה אחרת )לרבות גינון ,מסחר ,מלאכה ,שירותים,
מוסדות ,משרדים ,תעשיה ,עסקים ולמעט צרכן עוסק מורשה( -
לצרכן גדול
כה אחרת לצרכן עוסק מורשה
לכל צר
צריכה
צרכן גדול

136.15

תעריף
)ש"ח לקוב(

4.934
9.655
3.159

הערות

הזכאות לכמות מוכרת ליחידת דיור לא תפחת מ7 -
מ"ק לחודש.
בבתי חולים  -בהתאם לכמות שאושרה לרכישה
בתעריף זה.

9.655
9.055

לצרכן גדול מעל  15,000קוב במד מים בודד

8.182
7.582

לצרכן גדול מעל  15,000קוב במד מים בודד

מים אחרים לכל צריכה אחרת:
תוספת של  10%על התעריפים הנקובים בכללי מקורות  -מים
לכל צריכה אחרת שהרכבם מונע שימוש במי שתייה ,מים
מליחים ,מי קולחין או מי שפד"ן
מים שפירים לחקלאות:
כמות א'
כמות נחרגת עד 30%
כמות נחרגת מעל 30%

2.647
2.883
6.326

מים אחרים לחקלאות:
התעריפים לפי כללי מקורות  -מים לחקלאות שהרכבם מונע
שימוש במי שתייה ,מים מליחים ,מי קולחים או מי שפד"ן
ובתוספת של  0.276ש"ח למ"ק )רכיבי חלוקה ואחזקה(

כולל תעריף חלוקה ותעריף "שיקום"; התעריפים
הנקובים הנם בהפחתת רכיב בגובה שיעור המע"מ.

התוספת הינה סכום של תעריף חלוקה ותעריף
"שיקום" ובהפחתת רכיב בגובה שיעור המע"מ

הולכת מים ע"י ספק מקומי לחברת מקורות או לספק מקומי
אחר:

0.283

אחזקת מערכות מים או ביוב לגבי מים לכל מטרה למעט
חקלאות:

0.43

תעריף נזילה:

7.131

לפי תעריף גבוה מקורות

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