
נספח א - תעריפי מים לרשויות מקומיות (עיריות, מועצות מקומיות ומועצות אזוריות)

עבור מצריכה החל מ 1/1/2014

תיאורסוג צריכה

תעריף 
(₪ למ"ק 

כולל מע"מ)
קרן 
שיקום

הוצאות 
צרכן שהוא עוסקלצרכן שאינו עוסקחלוקה

דמי שימוש קבועים 
(לצרכן שאינו עוסק)

דמי שימוש קבועים 
(לצרכן שהוא עסק)

5.4585.4584.625בעד 7 קוב לחודשיים לנפש
10.67910.6799.050בעד כל כמות נוספת

בעד כמות מעל 15,000 מ"ק בשנה דרך 
מד מים אחד

10.07910.0798.542

10.67910.6799.050בעד כמות עד 15,000 מ"ק בשנה

בעד כמות מעל 15,000 מ"ק בשנה דרך 
מד מים אחד

10.07910.0798.542

2.5370.0910.2422.8702.432בעד כמות מוקצבת
3.8060.0910.2424.1393.507חריגה של 30% מהכמות המוקצית

7.9600.0910.2428.2937.028חריגה מעל 30% מהכמות המוקצית

תעשיה ובתי מלון המקבלים 
הקצאת מים

בעד כמות מוקצבת (לפי סעיף 
7(2)(2.1) לכללי מקורות )

9.1869.1867.785

11.48311.4839.731חריגה של 8% מהכמות המוקצית
13.77913.77911.678חריגה מעל 8% מהכמות המוקצית

3.1543.1542.673עבור כל כמות מיםבתי מרחץ ומקוואות
בעד כמות מים מוקצית על ידי רשות 

המים
3.1543.1542.6739.4628.019

10.67910.6799.05032.03727.150מעל הכמות המוקצית

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

בניגוד למוצהר

10.67910.6799.05032.03727.150עבור כל הכמות

7.9607.9606.746בגין כל כמות המים שהוכרה כנזילהתעריף נזילה

27.55923.355

32.03727.150

13.876

27.150 32.037

בתי חולים

לכל צריכה אחרת (לרבות גינון, 
מסחר, מלאכה, מוסדות , שירותים, 

תעשיה ובתי מלון ללא הקצאה 
ועסקים)

צריכה בתית

לחקלאות 
(לגבי ספק מקומי שהוא רשות 

מקומית שחלה עליו חובת התיאגוד 
מכח סעיף 6א לחוק תאגידי מים 

תעריף בש"ח למ"ק עבור חודשיים

16.374



נספח ב - תעריפי מים לספקים מקומיים שאינם רשויות מקומיות

עבור צריכה החל מ 1/1/2014
תעריף

(₪ למ"ק)
5.4585.4584.625בעד 7 קוב לחודשיים לנפש

10.67910.6799.050בעד כל כמות נוספת
בעד כמות מעל 15,000 מ"ק בשנה דרך 

מד מים אחד
10.07910.0798.542

10.67910.6799.050בעד כמות עד 15,000 מ"ק בשנה

בעד כמות מעל 15,000 מ"ק בשנה דרך 
מד מים אחד

10.07910.0798.542

2.5370.0910.2422.8702.432בעד כמות מוקצבת
4.0740.0910.2424.4073.735חריגה של 30% מהכמות המוקצית

7.9600.0910.2428.2937.028חריגה מעל 30% מהכמות המוקצית

תעשיה ובתי מלון המקבלים 
הקצאת מים

בעד כמות מוקצבת (לפי סעיף 7(2)2 
לכללי מקורות )

9.1869.1867.785

11.48311.4839.731חריגה של 8% מהכמות המוקצית
13.77913.77911.678חריגה מעל 8% מהכמות המוקצית

3.1543.1542.6739.4628.019עבור כל כמות מיםבתי מרחץ ומקוואות
בעד כמות מים מוקצית על ידי רשות 

המים
3.1543.1542.673

10.67910.6799.050מעל הכמות המוקצית

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

בניגוד למוצהר

10.67910.6799.05032.03727.150עבור כל הכמות

7.9609.3937.960בגין כל כמות המים שהוכרה כנזילהתעריף נזילה

לחקלאות 
(לגבי ספק מקומי שהוא רשות 

מקומית שחלה עליו חובת התיאגוד 
מכח סעיף 6א לחוק תאגידי מים 

וביוב)

צריכה בתית

לכל צריכה אחרת (לרבות גינון, 
מסחר, מלאכה, מוסדות , שירותים, 

תעשיה ובתי מלון ללא הקצאה 
ועסקים)

9.4628.019בתי חולים

7.9696.754

27.55923.355

דמי שימוש קבועים 
(כולל מע"מ)

דמי שימוש קבועים 
(ללא מע"מ)

סה"כ תעריף (ללא 
מע"מ )

13.876 16.374

27.150 32.037

תעריף בש"ח למ"ק עבור חודשיים

תיאורסוג צריכה
קרן 

שיקום
הוצאות 
חלוקה

סה"כ תעריף 
(כולל מע"מ)



נספח ג - סכומי תשלומים שיש להעביר לפי סעיף 5 לכללי הספקים המקומיים
נכון ליום 1/1/2014

עבור מים שהופקו 
על ידי ספק המים 

(₪ למ"ק)

למטרות שיקום 
צנרת (₪ למ"ק)

סעיף 5 (ב) - ספק מים המחויב בתאגוד: בעד כמות מים שהפיק בעצמו , 
בניכוי פחת של 8%, עבור כל מטרות השימוש, למעט חקלאות, בתי חולים 

0.430ובתי מרחץ.
סעיף 5 (ב) - ספק מים המחויב בתאגוד: הסכומים שעליו לגבות כאמור 

בסעיף 5 (א) בעד השקעות למטרת שיקום, חידוש ופיתוח מערכות מים או 
0.091ביוב

סעיף 5 (ג) - ספק שאינו מחויב בתאגוד: בעד כל כמות המים שסופקה, לכל 
0.430לא רלוונטימטרות השימוש, למעט חקלאות, בתי חולים ובתי מרחץ.
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