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כללי המים והביוב )תשלומים בעד שירותי מים וביוב במועצות אזוריות(, 
התשע"ח-2017

בתוקףסמכותהלפיסעיף112)א(לחוקהמים,התשי"ט-ו5ו11)להלן-החוק(,ולפיסעיף15א)ב(
לחוקהרשויותהמקומיות)ביוב(,התשכ"ב-62ו21)להלן-חוקהביוב(,קובעתמועצתהרשות

הממשלתיתלמיםולביובכלליםאלה:

פרק א': מטרה ופרשנות

כלליםאלהנועדוליצורלמועצותאזוריות,כמפורטבכלליםאלה,מקורמימוןלמתן1במטרות
שירותיביובשוטפיםולהקמה,פיתוחושדרוגשלמערכותמיםומערכותביוב,כךשיהיו
ברמה,בטיב,באיכותובתקניםהדרושים,ולהסדירהיבטיםשוניםהנוגעיםלניהולמשק

הביובבידיהמועצותהאזוריות,ולשםכךכולליםהוראותבענייניםהמפורטיםלהלן:

התעריפיםשלהתשלומיםהחד־פעמייםשישלמובעלינכסיםלמועצההאזורית )1(
לכיסויעלותההקמה,הפיתוחוהשדרוגשלמערכותהמיםומערכותהביובכאמור,
ובכללזההכנתתכניות,טיפולבאישורןלפיכלדין,רכישתציודושירותים,ביצועןשל

התכניות,מדידה,פיקוח,בקרה,גבייה,מימוןוהוצאותקשורותלכלאלה;

העילותלחיובבתשלומיהקמהוהשטחיםשלפיהםיחושבותשלומיההקמה; )2(

התעריפיםלשירותיהמיםוהביובשישלמומחזיקיהנכסיםלמועצההאזורית; )3(

הוראותשונותהנוגעותלהסדרתמשקהמיםוהביובבמועצותהאזוריות; )4(

דרישותתשלוםופירעונן,והוראותנלוותאחרותב )5(

בכלליםאלה-2בהגדרות

"אדמהחקלאית"-קרקעשייעודהלפיתכניתהואלחקלאות,שלאניתןלגביההיתר
לשימושלמטרהאחרת,ואיןמשתמשיםבהבפועללמטרהאחרת,לרבותמבנה

חקלאיעלאותהקרקעשאינומחוברואינומיועדלהתחברלמערכתביוב;

"אחזקה"-לרבותכלפעולההדרושהלשמירתוהתקינהשלביוב;

"בנייה"-בנייהחדשה,בנייהקיימתאובנייהחורגת,לפיהעניין;

"בנייהחדשה"-בנייהשלבנייןחדשבנכסאושלתוספתלבנייןהבנויבנכס;

"בנייהחורגת"-שטחבנייהשמתקיימיםבוכלאלה:

הואנבנהבלאהיתראוחורגמןהשטחשהותרבהיתר;לאיראושטחכחורג )1(
מןהשטחשהותרבהיתר,רקבשלהעובדהשלאהובאבמנייןהשטחהמותר

לבנייהבעתמתןההיתר;

הוצגלגביותשריטהמזההאתאותושטחבנייהומפרטאתגודלו; )2(

בנייהמסוגוהנעשיתלפיהיתרבאהבמנייןהשטחהמותרלבנייהלפי )3(
תקנותחישובשטחים;

מתקייםלגביואחדמאלהלפחות: )4(

ניתןלגביואישורהמהנדסכאמורבסעיף8)ו(; )א(

הליך ועומד תלוי או שיפוטי או מינהלי הריסה צו לגביו הוצא )ב(
מינהליאושיפוטיבקשרלהריסתואולעבירההכרוכהבהקמתואושגורם

המוסמךלנקוטהליךכאמורמסרהודעהעלכוונתולנקוטהליךכאמור;

ס"חהתשי"ט,עמ'ו16ב 1

ס"חהתשכ"ב,עמ'6וב 2
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הוצגהבקשהלהיתרמטעםבעלהנכס,המציגהאתאותושטחבנייה )ג(
כשטחקייםשאיןעליוהיתרומפרטתאתגודלוכבאבמנייןהשטחהמותר

לבנייהלפיתקנותחישובשטחים;

"בנייהקיימת"-בנייהבהיתרבנכס,שביצועההחללפניהוצאתדרישהלתשלומי
הקמהלגביאותונכס;

"בעלנכס"-

בנכסיםשהםמקרקעיציבור-החוכרלדורות,ביןשבדיןוביןשביושר, )1(
ובהעדרחוכרלדורותכאמור-מישניתנהלוהרשאהלהשתמשבנכס,שניתן
לראותהמבחינתתוכנהכבעלותאוכחכירהלדורות;ובהעדרחוכרלדורותאו

מישניתנהלוהרשאהכאמור-בעליושלהנכס;

בנכסיםשאינםמקרקעיציבור-מישרשוםבפנקסיהמקרקעיןכבעלאו )2(
כחוכרלדורות,ובהעדררישוםכאמור-בעליואוהחוכרלדורותשלהנכסמכוח
הסכםאומסמךמחייבאחר,ובהעדרהסכםאומסמךכאמור-מישזכאילהירשם

כבעלהנכס,ובהעדרזכאיכאמור-מישזכאילהפיקהכנסהמהנכס;

"בקשהלבירור"-בקשהלפיסעיף17;

"גוףעתירשטח"-בעלנכסהמחזיקנכסאונכסיםששטחםהכולל70דונםלפחות
המרוכזיםבמתחםאחד,ובנהאושבכוונתולבנותבהםבנייהששטחההוא
20,000מטריםרבועיםלפחות,והקיםאושבכוונתולהקיםבעצמואתמערכות

המיםומערכותהביובבנכסיםשבמתחםבלילהעבירןלמועצההאזורית;

מקרקעיישראלשהתקשרובהסכםעם אורשות ממשלתי משרד - "גורםמפתח"
המועצההאזוריתלגביפיתוחמתחם;

"דמיפיתוח"-תשלומיםששולמובשלנכסלמינהלמקרקעיישראלאולרשותמקרקעי
ישראלאולמימטעמםלמימוןעלותההקמהשלמערכתמיםאומערכתביוב,

ובלבדשמינהלמקרקעיישראלאורשותמקרקעיישראלאישרואתסכומם;

"דרישהלתשלומיביוב"-דרישתתשלוםלפיסעיף16)א(;

"דרישהלתשלומיהקמה"-דרישתתשלוםלפיסעיף15;

"דרישתתשלום"-דרישהלתשלומיהקמה,דרישהלתשלומיביוב,דרישהלתשלום
16)ב(אודרישתתשלוםאחרתלפיכללים בעדשירותיםמסוימיםלפיסעיף

אלה,לפיהעניין;

"היטלביוב"-היטלשהוטלמכוחחוקעזרלפיהפרקהשלישילחוקהביוב,כפישהיה
בתוקפועדיוםכ"בבתמוזהתשס"ט)14ביוליו200(אולפיפרקב'בכלליהוראת

השעה;

"היטלהנחתצינורות"-לרבותאגרתהנחתצינורות,היטלצנרתמים,היטלפיתוח
מפעלמיםותשלוםחובה,אףשכינויושונה,שהוטלומכוחחוקעזר,ובלבד
שתכליתםהיאמימוןההשקעותבהתקנתמערכתהמיםהציבורית,רכישתהאו
שידרוגה,ולהוציאאגרתחיבוררשתפרטיתלמפעלמים,אגרתחידוש,אגרת
הרחבתחיבור,אגרתהתקנתמדמיםאוכלתשלוםחובהאחרלפיחוקיהעזר

אףשכינויושונהושאינולתכליתהאמורה;

"היתר"-היתרלפיפרקיםה'ו־ו'לחוקהתכנוןוהבנייהאוהרשאהלבנייהלפיכל
דין,לפיהעניין;

הוצגהבקשהלהיתרמטעםבעלהנכס,המציגהאתאותושטחבנייה )ג(
כשטחקייםשאיןעליוהיתרומפרטתאתגודלוכבאבמנייןהשטחהמותר

לבנייהלפיתקנותחישובשטחים;

"בנייהקיימת"-בנייהבהיתרבנכס,שביצועההחללפניהוצאתדרישהלתשלומי
הקמהלגביאותונכס;

"בעלנכס"-

בנכסיםשהםמקרקעיציבור-החוכרלדורות,ביןשבדיןוביןשביושר, )1(
ובהעדרחוכרלדורותכאמור-מישניתנהלוהרשאהלהשתמשבנכס,שניתן
לראותהמבחינתתוכנהכבעלותאוכחכירהלדורות;ובהעדרחוכרלדורותאו

מישניתנהלוהרשאהכאמור-בעליושלהנכס;

בנכסיםשאינםמקרקעיציבור-מישרשוםבפנקסיהמקרקעיןכבעלאו )2(
כחוכרלדורות,ובהעדררישוםכאמור-בעליואוהחוכרלדורותשלהנכסמכוח
הסכםאומסמךמחייבאחר,ובהעדרהסכםאומסמךכאמור-מישזכאילהירשם

כבעלהנכס,ובהעדרזכאיכאמור-מישזכאילהפיקהכנסהמהנכס;

"בקשהלבירור"-בקשהלפיסעיף17;

"גוףעתירשטח"-בעלנכסהמחזיקנכסאונכסיםששטחםהכולל70דונםלפחות
המרוכזיםבמתחםאחד,ובנהאושבכוונתולבנותבהםבנייהששטחההוא
20,000מטריםרבועיםלפחות,והקיםאושבכוונתולהקיםבעצמואתמערכות

המיםומערכותהביובבנכסיםשבמתחםבלילהעבירןלמועצההאזורית;

מקרקעיישראלשהתקשרובהסכםעם אורשות ממשלתי משרד מפתח"- "גורם
המועצההאזוריתלגביפיתוחמתחם;

"דמיפיתוח"-תשלומיםששולמובשלנכסלמינהלמקרקעיישראלאולרשותמקרקעי
ישראלאולמימטעמםלמימוןעלותההקמהשלמערכתמיםאומערכתביוב,

ובלבדשמינהלמקרקעיישראלאורשותמקרקעיישראלאישרואתסכומם;

"דרישהלתשלומיביוב"-דרישתתשלוםלפיסעיף16)א(;

"דרישהלתשלומיהקמה"-דרישתתשלוםלפיסעיף15;

"דרישתתשלום"-דרישהלתשלומיהקמה,דרישהלתשלומיביוב,דרישהלתשלום
16)ב(אודרישתתשלוםאחרתלפיכללים בעדשירותיםמסוימיםלפיסעיף

אלה,לפיהעניין;

"היטלביוב"-היטלשהוטלמכוחחוקעזרלפיהפרקהשלישילחוקהביוב,כפישהיה
בתוקפועדיוםכ"בבתמוזהתשס"ט)14ביוליו200(אולפיפרקב'בכלליהוראת

השעה;

"היטלהנחתצינורות"-לרבותאגרתהנחתצינורות,היטלצנרתמים,היטלפיתוח
מפעלמיםותשלוםחובה,אףשכינויושונה,שהוטלומכוחחוקעזר,ובלבד
שתכליתםהיאמימוןההשקעותבהתקנתמערכתהמיםהציבורית,רכישתהאו
שידרוגה,ולהוציאאגרתחיבוררשתפרטיתלמפעלמים,אגרתחידוש,אגרת
הרחבתחיבור,אגרתהתקנתמדמיםאוכלתשלוםחובהאחרלפיחוקיהעזר

אףשכינויושונהושאינולתכליתהאמורה;

"היתר"-היתרלפיפרקיםה'ו־ו'לחוקהתכנוןוהבנייהאוהרשאהלבנייהלפיכל
דין,לפיהעניין;
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"המהנדס"-מהנדסהמועצההאזוריתאומישסמכויותמהנדסהמועצההאזורית
אזורית(, מועצה )מהנדס המקומיות( הרשויות לחוק 6 סעיף לפי לו נאצלו

התשנ"ב-1וו31;

"המדדהמשוקלל"-מדדהמורכבמ־50אחוזיםמדדהמחיריםלצרכןו־50אחוזים
מדדמחיריתשומהבבנייהלמגורים;

"הקמה"-התקנהאושדרוגשלמערכתמיםאושלמערכתביוב;

"חוכרלדורות"-כמשמעותובחוקהמקרקעין;

"חוקהמקרקעין"-חוקהמקרקעין,התשכ"ט-ו6ו41;

"חוקהתכנוןוהבנייה"-חוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-65ו51;

"חוקעזר"-חוקעזרשלמועצהאזורית,לרבותדיןשמועצהאזוריתפעלהלפיומכוח
הוראתמעברבחיקוקשהחילתעריפיםמחוקעזרכאמור,במלואםאובשינויים;

"חלקוהיחסישלהביוב"-בכלמועצהאזורית,היחסשביןהתעריףלתשלומיביובלפי
מטרמעוקבמיםשסופקולביןהתעריףלתשלומיביובלפימטרמעוקבשפכים,

כפישנקבעובסעיף11לגביאותהמועצהאזורית;

"יוםהתחילה"-כמשמעותובסעיף27)א(;

"יחידתדיור"-בנייןאוחלקמבנייןשהואלפיטיבוומהותויחידהנפרדתועצמאית
בנכסלמגורים,המשמשבפועלאוהמיועדלשמשכיחידהנפרדתלמגורים,

לרבותמבניםיבילים;

"כלליאמותהמידה"-כלליתאגידימיםוביוב)אמותמידהוהוראותבענייןהרמה,
הטיבוהאיכותשלהשירותיםשעלחברהלתתלצרכניה(,התשע"א-62011;

"כלליהוראתהשעה"-כלליהרשויותהמקומיות)ביוב()תעריפיםבעדשירותיביוב
שנותנתרשותמקומיתבלאתאגיד()הוראתשעה(,התשע"א-72010;

"כלליהתעריפיםלתאגידים"-כלליתאגידימיםוביוב)תעריפיםלשירותימיםוביוב
והקמתמערכותמיםאוביוב(,התש"ע-ו8200;

"כלליחישובעלות"-כלליתאגידימיםוביוב)חישובעלותשירותימיםוביובוהקמת
מערכתמיםאוביוב(,התש"ע-ו200ו;

מקומיים(, ספקים שמספקים מים )תעריפי המים כללי - מקומיים" ספקים "כללי
התשנ"ד-4וו101;

"כלליקיצובהמים"-כלליהמים)השימושבמיםבאזורקיצוב(,התשל"ו-76ו111;

"כללישפכיתעשייה"-כלליתאגידימיםוביוב)שפכימפעליםהמוזרמיםלמערכת
הביוב(,התשע"ד-122014;

ס"חהתשנ"ב,עמ'6ב 3

ס"חהתשכ"ט,עמ'ו25ב 4

ס"חהתשכ"ה,עמ'307ב 5

ק"תתשע"א,עמ'5ו13;התשע"ז,עמ'1300ב 6

ק"תהתשע"א,עמ'64;התשע"ח,עמ'88ב 7

ק"תהתש"ע,עמ'442;התשע"ז,עמ'5ו12ב 8

ק"תהתש"ע,עמ'418;התשע"ז,עמ'1287ב ו

ק"תהתשנ"ד,עמ'885;התשע"ז,עמ'ו127ב 10

ק"תהתשל"ו,עמ'2415ב 11

ק"תהתשע"ד,עמ'1341;התשע"ז,עמ'ו104ב 12
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"מבנהמשק"-קרקעשייעודהלפיתכניתהואלמבנהמשק,לרבותמבנהעלאותה
קרקעשאינומחוברואינומיועדלהתחברלמערכתמיםאולמערכתביוב,לפי

העניין;

"מד–מים"-כהגדרתובתקנותמדידתמים)מדי–מים(,התשמ"ח-88ו131;

"מדדהמחיריםלצרכן"ו"מדדמחיריתשומהבבנייהלמגורים"-שמפרסמתהלשכה
המרכזיתלסטטיסטיקה;

"מועצהאזורית"-רשותמקומיתשהיאמועצהאזורית,כהגדרתהלצוהמועצות
המקומיות)מועצותאזוריות(,התשי"ח-58ו141,המנויהבתוספתהראשונה,ובכלל

זהחברההמצויהבבעלותמלאהשלמועצהאזוריתכאמור;

"מחזיקביחידתדיור"-אדםהמחזיקביחידתדיוראובחלקממנהכבעל,כשוכר,כבר־
רשותאובדרךאחרת,למעטאדםהמתגוררבאורחארעיבביתמלון,ביתהארחה

אובמיתקניקיטונופשאחרים;

"מיתקןלטיהורמישפכים"-מיתקןביובהמשמשלטיהורשפכים;

"מיתקןקדםלטיפולבשפכים"-מיתקןהמשמשלהקטנתריכוזהמזהמיםבשפכים;

"מנהלהרשותהממשלתית"-מנהלהרשותהממשלתיתלמיםולביובשמונהלפי
סעיף124יטלחוק;

"מערכתביוב"-ביובכהגדרתובחוקהביוב;

"מערכתמים"-צנרתומיתקניםאחריםלהולכה,לאיגוםולאספקהשלמים,לרבות
ולטיפול המים לטיוב ומיתקנים לחץ, וויסות מדידה אגירה, אחסון, מיתקני
בהם,למעטמיתקניםכאמורהנמצאיםבחצריהצרכןאחרימד–המים,ובהעדר

מד–מים-אחריהמקוםשבומועבריםהמיםלרשותהצרכן;

"מקרקעיציבור"-כהגדרתםבסעיף107לחוקהמקרקעין;

"מתחםפיתוח"-שטחהמיועדלפיתכניתלמגורים,לתעשייהאולתעסוקה,לרבות
שימושיםאחריםהמותריםבאותהתכנית;

"נכס"-לרבותמגרשכהגדרתובחוקהתכנוןוהבנייה;

"ספק"-כהגדרתובכלליקיצובהמים;

"ספקאחר"-ספקשאינוהמועצההאזורית;

"צרכן"-מחזיקבנכסהמחוברלמערכתמיםאולמערכתביוב,לפיהעניין;

"צרכןגדול"-כהגדרתובכלליהתעריפיםלתאגידים,ויקראואתההגדרהכאילובמקום
"החברה"נאמר"מועצהאזורית";

"קרןשיקום"-כמשמעותהבסעיף22;

"רפת"-מקוםשבומוחזקיםראשיצאןאובקר,לרבותמכוןחליבה,מפטמה,סככות,
מרבציםוחצרותהמתנה;

"הרשותהממשלתית"-הרשותהממשלתיתלמיםולביוב,שהוקמהלפיסעיף124יאלחוק;

"שטחבנייה"-שטחבנייהבנכסהמחושבלפיתקנותחישובשטחים,למעטשטחו
שלמבנההפטורמהיתרלפיתקנותהתכנוןוהבנייה)עבודותומבניםהפטורים

מהיתר(,התשע"ד-152014;

"מבנהמשק"-קרקעשייעודהלפיתכניתהואלמבנהמשק,לרבותמבנהעלאותה
קרקעשאינומחוברואינומיועדלהתחברלמערכתמיםאולמערכתביוב,לפי

העניין;

"מד–מים"-כהגדרתובתקנותמדידתמים)מדי–מים(,התשמ"ח-88ו131;

"מדדהמחיריםלצרכן"ו"מדדמחיריתשומהבבנייהלמגורים"-שמפרסמתהלשכה
המרכזיתלסטטיסטיקה;

"מועצהאזורית"-רשותמקומיתשהיאמועצהאזורית,כהגדרתהלצוהמועצות
המקומיות)מועצותאזוריות(,התשי"ח-58ו141,המנויהבתוספתהראשונה,ובכלל

זהחברההמצויהבבעלותמלאהשלמועצהאזוריתכאמור;

"מחזיקביחידתדיור"-אדםהמחזיקביחידתדיוראובחלקממנהכבעל,כשוכר,כבר־
רשותאובדרךאחרת,למעטאדםהמתגוררבאורחארעיבביתמלון,ביתהארחה

אובמיתקניקיטונופשאחרים;

"מיתקןלטיהורמישפכים"-מיתקןביובהמשמשלטיהורשפכים;

"מיתקןקדםלטיפולבשפכים"-מיתקןהמשמשלהקטנתריכוזהמזהמיםבשפכים;

"מנהלהרשותהממשלתית"-מנהלהרשותהממשלתיתלמיםולביובשמונהלפי
סעיף124יטלחוק;

"מערכתביוב"-ביובכהגדרתובחוקהביוב;

"מערכתמים"-צנרתומיתקניםאחריםלהולכה,לאיגוםולאספקהשלמים,לרבות
ולטיפול המים לטיוב ומיתקנים לחץ, וויסות מדידה אגירה, אחסון, מיתקני
בהם,למעטמיתקניםכאמורהנמצאיםבחצריהצרכןאחרימד–המים,ובהעדר

מד–מים-אחריהמקוםשבומועבריםהמיםלרשותהצרכן;

"מקרקעיציבור"-כהגדרתםבסעיף107לחוקהמקרקעין;

"מתחםפיתוח"-שטחהמיועדלפיתכניתלמגורים,לתעשייהאולתעסוקה,לרבות
שימושיםאחריםהמותריםבאותהתכנית;

"נכס"-לרבותמגרשכהגדרתובחוקהתכנוןוהבנייה;

"ספק"-כהגדרתובכלליקיצובהמים;

"ספקאחר"-ספקשאינוהמועצההאזורית;

"צרכן"-מחזיקבנכסהמחוברלמערכתמיםאולמערכתביוב,לפיהעניין;

"צרכןגדול"-כהגדרתובכלליהתעריפיםלתאגידים,ויקראואתההגדרהכאילובמקום
"החברה"נאמר"מועצהאזורית";

"קרןשיקום"-כמשמעותהבסעיף22;

"רפת"-מקוםשבומוחזקיםראשיצאןאובקר,לרבותמכוןחליבה,מפטמה,סככות,
מרבציםוחצרותהמתנה;

"הרשותהממשלתית"-הרשותהממשלתיתלמיםולביוב,שהוקמהלפיסעיף124יאלחוק;

"שטחבנייה"-שטחבנייהבנכסהמחושבלפיתקנותחישובשטחים,למעטשטחו
שלמבנההפטורמהיתרלפיתקנותהתכנוןוהבנייה)עבודותומבניםהפטורים

מהיתר(,התשע"ד-152014;

ק"תהתשמ"ח,עמ'1110ב 13
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"שטחהקרקע"-שטחההכוללשלהקרקעשבנכס,לרבותהקרקעשעליהניצבתאו
מתוכננתבנייה,ואולםבמועצהאזוריתשנקבעלגביהשטחקרקעמרביליחידת
דיוראולגוףעתירשטחבתוספתהשנייהאובתוספתהשלישית,לפיהעניין-לא

יותרמשטחהקרקעהמרבישנקבעכאמורלגביאותוסוגנכס;

"שיקום"-שמירהעלמצבושלרכיבבמערכתמיםאובמערכתביובבתקופתהקיים
והחלפתובתוםתקופתהקיים,למעטשדרוגו;

"שלב"-לענייןמערכתביוב-ביבציבורי,ביבמאסף,מיתקןלטיהורמישפכיםאו
מיתקניםאחרים;

"תכנית"-תכניתמהתכניותשלפיפרקג'לחוקהתכנוןוהבנייה,לרבותשינויתכנית
כאמור;

"תפעול"-רכיביאנרגיה,שכרואחזקההדרושיםלצורךתפעולמערכתהביוב;

"תקנותחישובשטחים"-תקנותהתכנוןוהבנייה)חישובשטחיםואחוזיבנייהבתכניות
ובהיתרים(,התשנ"ב-2וו161;

"תשלומיביוב"-התשלומיםהשוטפיםשעלמחזיקינכסיםלשלםלמועצההאזורית
לפיכלליםאלהבעדאחזקה,תפעולושיקוםשלמערכתביובובעדהקמהשל

מערכתביובשאינהממומנתבאמצעותתשלומיהקמהלביוב;

"תשלומיהקמה"-תשלומיהקמהלביובאותשלומיהקמהלמים,לפיהעניין;

"תשלומיהקמהלביוב"-התשלומיםהחד–פעמייםשעלבעלינכסיםלשלםלמועצה
האזוריתלפיכלליםאלה,בעדהקמהשלמערכתביובאובעדהקמהשלשלב

שלמערכתביוב,לפיהעניין;

"תשלומיהקמהלמים"-התשלומיםהחדפעמייםשעלבעלינכסיםלשלםלמועצה
האזוריתלפיכלליםאלה,בעדהקמהשלמערכתמים;

"תשלוםקודם"-תשלומיהקמהלביוב,תשלומיהקמהלמים,היטלביוב,היטלהנחת
צינורות,דמיהשתתפותבהתקנתמערכתביובאומערכתמיםאודמיפיתוח
ששולמובשלנכסבטרםהטילההמועצההאזוריתעלבעלהנכסחובהלשלם
תשלומיהקמהלפיכלליםאלה;ניתןפטורמתשלוםסוגשלתשלוםקודםכאמור
עקבביצועעבודותהקמהשלמערכתמיםאומערכתביובבידיבעלהנכסאו

במימונו,יראולענייןהגדרהזוכאילושולםאותוסוגשלתשלוםקודםב

פרק ב': תשלומי הקמה - תעריפים

העקרונותלקביעת
תעריפיתשלומי

ההקמה

תעריפיתשלומיההקמהנועדולשקף,בקירובככלהאפשר,אתאומדןהעלות3ב )א(
למועצההאזוריתשלהקמתמערכתמיםומערכתביובברמה,בטיב,באיכותובתקנים

הנדרשיםלפיכלדיןב

תשלומיההקמהיוטלולגביבנייהלפישטחהבנייהולגביקרקעלפישטחהקרקע, )ב(
ובלבדשלאשולםבשלהםתשלוםקודםב

תעריפיתשלומי
ההקמהלרשויות

המקומיותהשונות

תעריפיתשלומיההקמהלמטררבועשטחבנייהולמטררבועשטחקרקעבכלמועצה4ב
אזוריתהםאלה:

לגביתשלומיהקמהלביוב-כמפורטלצדשםהמועצההאזוריתבתוספתהשנייה )1(
לגבימערכתהביובבכללותהאולגביכלשלבשלמערכתהביוב;

בתוספת האזורית המועצה שם לצד כמפורט - למים הקמה תשלומי לגבי )2(
השלישיתב

ק"תהתשנ"ב,עמ'8ו7;התשע"ג,עמ'ו61ב 16
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גוףעתירשטחיחויבבתשלומיהקמהרקבידימועצהאזוריתשלגביהנקבעותעריפי5בגוףעתירשטח
הקמהלגוףעתירשטחבתוספתהשנייהאוהשלישית,לפיהענייןב

אדמהחקלאית
ומבנהמשק

בעדנכסמסוגאדמהחקלאיתלאיוטלחיובבתשלומיהקמהלביובב6ב )א(

בעדמבנהחקלאיעלאדמהחקלאית,המחובראומיועדלהיותמחוברלמערכת )ב(
ביוב,יוטלחיובבתשלומיהקמהלביוברקבידימועצהאזוריתשלגביהנקבעתעריף

למבנהחקלאיאולאותוסוגשלמבנהחקלאיבתוספתהשנייהב

בעדנכסמסוגאדמהחקלאיתיוטלחיובבתשלומיהקמהלמים,רקבידימועצה )ג(
אזוריתשלגביהנקבעתעריףלאדמהחקלאיתבתוספתהשלישיתורקאםהנכסמחובר

למערכתמיםשלהמועצההאזוריתאומיועדלהיותמחוברכאמורב

בנכסמסוגמבנהמשקלאיוטלחיובבתשלומיהקמהאלאלפיהוראותאלה: )ד(

לאיוטלותשלומיהקמהעלשטחהקרקע; )1(

לאיוטלותשלומיהקמהלמיםאותשלומיהקמהלביובעלמבנהשאינו )2(
מחוברואינומיועדלהתחברלמערכתהמיםאולמערכתהביוב,לפיהעניין;

חיובושלמבנההמחובראומיועדלהתחברלמערכתמיםאולמערכתביוב )3(
ייעשהרקבידימועצהאזוריתשלגביהנקבעתעריףלמבנהמשקאולאותוסוג

שלמבנהמשקבתוספתהשנייהאוהשלישית,לפיהענייןב

שטחהמיועד
להפקעה

לאיוטלחיובבתשלומיהקמהבשלשטחהמיועדלהפקעהב7ב )א(

שילםבעלנכסתשלומיהקמהאותשלוםקודםבשלנכסובמהלךחמשהשנים )ב(
5ו־7לפקודת שממועדהתשלוםהוחלבהליךהפקעהוניתנההודעהלפיסעיפים
הקרקעות)רכישהלצורכיציבור(,43ו171,תשיבהמועצההאזוריתלבעלהנכסבמועד
ההפקעהאתהסכוםששולםכאמור,בתוספתהפרשיהצמדהלמדדהמחיריםלצרכן
מיוםהתשלוםעדיוםההשבה;הוחלבהליךהפקעהוניתנההודעהכאמורלאחר
שחלפוחמששניםממועדהתשלוםאךבטרםחלפוחמשעשרהשניםממועדהתשלום,
תשיבהמועצההאזוריתלבעלהנכסבמועדההפקעהאתהסכוםששולםכאמורבניכוי
10%ממנובעדכלשנהאוחלקממנהמחלוףחמששניםממועדהתשלוםעדמתן
ההודעהכאמור,בצירוףהפרשיהצמדהלמדדהמחיריםלצרכןמיוםהתשלוםעדיום

ההשבהב

פרק ג': החיוב בתשלומי הקמה ותשלומם

הטלתתשלומי
הקמה

מועצהאזוריתתטילעלבעלנכסחובהלשלםתשלומיהקמהלביובאותשלומי8ב )א(
)4(ובכפוף )1(,עד הפסקאות הקמהלמים,לפיהעניין,בהתקייםהאמורבאחתמן
לתנאיםבסעיףקטן)ב(,והיארשאיתלהטילעלבעלנכסחובהלשלםתשלומיהקמה

לביובאותשלומיהקמהלמים,לפיהעניין,בהתקייםהאמורבפסקה)5(:

אושרהבקשהלהיתרלבנייהבנכס; )1(

המועצההאזוריתחיברהאתהנכסלראשונהלאספקתמיםאולהזרמת )2(
ביוב;

נודעלמועצההאזוריתשקיימתבנייהחורגתבנכס; )3(

הנכסחדללהיותאדמהחקלאית; )4(

המקריםשבהםרשאיתמועצהאזוריתלהטילעלבעלנכסתשלומיהקמה: )5(

גוףעתירשטחיחויבבתשלומיהקמהרקבידימועצהאזוריתשלגביהנקבעותעריפי5ב
הקמהלגוףעתירשטחבתוספתהשנייהאוהשלישית,לפיהענייןב

גוףעתירשטח

בעדנכסמסוגאדמהחקלאיתלאיוטלחיובבתשלומיהקמהלביובב6ב אדמהחקלאית)א(
ומבנהמשק

בעדמבנהחקלאיעלאדמהחקלאית,המחובראומיועדלהיותמחוברלמערכת )ב(
ביוב,יוטלחיובבתשלומיהקמהלביוברקבידימועצהאזוריתשלגביהנקבעתעריף

למבנהחקלאיאולאותוסוגשלמבנהחקלאיבתוספתהשנייהב

בעדנכסמסוגאדמהחקלאיתיוטלחיובבתשלומיהקמהלמים,רקבידימועצה )ג(
אזוריתשלגביהנקבעתעריףלאדמהחקלאיתבתוספתהשלישיתורקאםהנכסמחובר

למערכתמיםשלהמועצההאזוריתאומיועדלהיותמחוברכאמורב

בנכסמסוגמבנהמשקלאיוטלחיובבתשלומיהקמהאלאלפיהוראותאלה: )ד(

לאיוטלותשלומיהקמהעלשטחהקרקע; )1(

לאיוטלותשלומיהקמהלמיםאותשלומיהקמהלביובעלמבנהשאינו )2(
מחוברואינומיועדלהתחברלמערכתהמיםאולמערכתהביוב,לפיהעניין;

חיובושלמבנההמחובראומיועדלהתחברלמערכתמיםאולמערכתביוב )3(
ייעשהרקבידימועצהאזוריתשלגביהנקבעתעריףלמבנהמשקאולאותוסוג

שלמבנהמשקבתוספתהשנייהאוהשלישית,לפיהענייןב

לאיוטלחיובבתשלומיהקמהבשלשטחהמיועדלהפקעהב7ב שטחהמיועד)א(
להפקעה

שילםבעלנכסתשלומיהקמהאותשלוםקודםבשלנכסובמהלךחמשהשנים )ב(
5ו־7לפקודת שממועדהתשלוםהוחלבהליךהפקעהוניתנההודעהלפיסעיפים
הקרקעות)רכישהלצורכיציבור(,43ו171,תשיבהמועצההאזוריתלבעלהנכסבמועד
ההפקעהאתהסכוםששולםכאמור,בתוספתהפרשיהצמדהלמדדהמחיריםלצרכן
מיוםהתשלוםעדיוםההשבה;הוחלבהליךהפקעהוניתנההודעהכאמורלאחר
שחלפוחמששניםממועדהתשלוםאךבטרםחלפוחמשעשרהשניםממועדהתשלום,
תשיבהמועצההאזוריתלבעלהנכסבמועדההפקעהאתהסכוםששולםכאמורבניכוי
10%ממנובעדכלשנהאוחלקממנהמחלוףחמששניםממועדהתשלוםעדמתן
ההודעהכאמור,בצירוףהפרשיהצמדהלמדדהמחיריםלצרכןמיוםהתשלוםעדיום

ההשבהב

פרק ג': החיוב בתשלומי הקמה ותשלומם

מועצהאזוריתתטילעלבעלנכסחובהלשלםתשלומיהקמהלביובאותשלומי8ב )א(
)4(ובכפוף )1(,עד הפסקאות הקמהלמים,לפיהעניין,בהתקייםהאמורבאחתמן
לתנאיםבסעיףקטן)ב(,והיארשאיתלהטילעלבעלנכסחובהלשלםתשלומיהקמה

לביובאותשלומיהקמהלמים,לפיהעניין,בהתקייםהאמורבפסקה)5(:

הטלתתשלומי
הקמה

אושרהבקשהלהיתרלבנייהבנכס; )1(

המועצההאזוריתחיברהאתהנכסלראשונהלאספקתמיםאולהזרמת )2(
ביוב;

נודעלמועצההאזוריתשקיימתבנייהחורגתבנכס; )3(

הנכסחדללהיותאדמהחקלאית; )4(

המקריםשבהםרשאיתמועצהאזוריתלהטילעלבעלנכסתשלומיהקמה: )5(

ע"ר43ו1,תוס'1,עמ'32ב 17
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המועצההאזוריתהקימהאתמערכתהמיםאואתמערכתהביוב )א(
המאפשרתאתחיבורושלהנכסלראשונהלאספקתמיםאולהזרמתביוב

אוהחלהבפעולותלהקמהכאמור;

המועצההאזוריתהקימהאוהחלהבהקמהשלשלבשלמערכת )ב(
הביובשישמשאתהנכסב

תנאילחיובבתשלומיהקמהבהתקייםהאמורבסעיפיםקטנים)א()1(,)3(ו–)4(הוא-)ב(

בתשלומיהקמהלביוב-שהוקמהמערכתביובאושהוקםהשלבהנוגע )1(
לענייןבמערכתביובשמשמשתאותשמשאתהנכס,אושהמועצההאזורית
החלהבפעולותלהקמתםשלמערכתביובאושלשלבכאמורבמערכתהביוב,
של הביוב מערכת באמצעות ביוב להזרמת הנכס של חיבורו את שיאפשרו
המועצההאזורית;ואםהמועצההאזוריתטרםהחלהבפעולותכאמור,שהיא
עומדתלהתחילבביצועןוניתןעלכךאישורהמהנדסלפיטופס1שבתוספת

הרביעית;

האזורית המועצה של מים מערכת שקיימת - למים הקמה בתשלומי )2(
שמשמשתאותשמשאתהנכס,אושהמועצההאזוריתהחלהבפעולותלהקמתה
שלמערכתמיםכאמור,המאפשרתאתחיבורושלהנכסלאספקתמים;ואם
המועצההאזוריתטרםהחלהבפעולותכאמור,שהיאעומדתלהתחילבביצוען

וניתןעלכךאישורהמהנדסלפיטופס1שבתוספתהרביעיתב

שאינו בנכס ביוב מערכת של שלב בשל לביוב הקמה בתשלומי חיוב הוטל )ג(
מחוברלמערכתביוב,תשיבהמועצההאזוריתאתתשלוםההקמהשגבתהבעדשלב
שלמערכתהביובכאמורבתוספתהפרשיהצמדהלמדדממועדהתשלוםעדמועד

ההשבה,לידימישהואבעלהנכסבמועדהזכאותלהשבה,בהתקייםאחדמאלה:

הקמתשלבמערכתהביובשבשלההוטלהחיובלאהסתיימהבתוךשלוש )1(
שניםמהטלתהחיוב;

הנכסלאחוברלמערכתביובבתוךחמששניםמהטלתהחיוב; )2(

מנהלהרשותהממשלתיתרשאי,לבקשתהמועצההאזורית,להאריךאתהמועדים
האמוריםלתקופהשיורה,מנימוקיםמיוחדיםבהחלטהבכתב,ובכללזהאםמצא
שהעבודותהנוגעותלענייןבעיצומןוכיהשבתהכספיםעלולהלסכלאתהשלמתן;
לענייןסעיףקטןזה,"מועדהזכאותלהשבה"-שלוששניםאוחמששניםממועד

הטלתהחיוב,לפיהענייןב

לענייןתשלומיהקמהבהתקייםהאמורבסעיףקטן)א()2(- )ד(

יראוחיבורכדיןשלנכסלאספקתמיםאולהזרמתביוב,המחליףחיבור )1(
שנעשהשלאכדין,כחיבורלראשונה;

המחליףחיבורקודםשלאותונכס חיבורשלנכסלאספקתמים, יראו )2(
לאספקתמיםבאמצעותספקאחר,כחיבורלראשונה,זולתאםבעלהנכסהמחה
ששימשו התשתיות לגבי האחר הספק כלפי זכויותיו את האזורית למועצה
לאספקתמיםלנכסוהתשלומיםששולמובעדן,אםישלוזכויותכאמור,אואישר
כיאיןלוזכויותכאמור,בדרךשלחתימהעלטופסבנוסחשבתוספתהחמישיתאו
בדרךאחרתשאישרהלוהמועצההאזורית,ובלבדשהמועצההאזוריתהודיעה
לבעלהנכסכיהואילוהחיבורשהיאביצעהאועומדתלבצעמחליףחיבורשל
ספקאחר,הואלאיחויבבתשלומיהקמהאםיתמלאותנאיפסקהזוועלהאופן

שבועליולפעוללשםכך;
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האמורות יראוחיבורשלנכסלאספקתמיםאולהזרמתביובבנסיבות )3(
בסעיףו)ו(כחיבורלראשונהב

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,מועצהאזוריתשהתקשרהעםגורםמפתחשל )ה(
מתחםפיתוחבהסכםשלפיוההקמהשלמערכתהמיםומערכתהביובבתוךמתחם
הפיתוח,אואחתמהן,כולןאוחלקיםמהן,תתבצעבאמצעותהגורםהמפתחאומי
מטעמו,תפחיתמכללתשלומיההקמהשבהםיחויבובעליהנכסיםבמתחםהפיתוח
לפיפסקאות)1(עד)4(שבסעיףקטן)א(,לפיהעניין,אתערךעבודותההקמהשיבוצעו
באמצעותהגורםהמפתחאומימטעמו,שעליוהסכימוהמועצההאזוריתוהגורם
המפתח,ובלבדשלאיעלהעלתשלומיההקמההמחושביםלפיהתוספתהשנייהאו

השלישית,לפיהענייןב

לחיובבתשלומיהקמהלפיסעיף8)א()3(יצורףאישורשלהמהנדסבדברבנייה )ו(
חורגתלפיטופס2שבתוספתהרביעיתב

חישובסכום
תשלומיההקמה

תשלומיההקמהיחושבולפישטחהבנייהושטחהקרקעשבנכס,וסכומםיהיהוב )א(
הסכוםהמתקבלממכפלתשטחהבנייהושטחהקרקעבנכסבתעריפיםשנקבעולמועצה
האזוריתלשטחבנייהולשטחקרקעבתוספתהשנייהאובתוספתהשלישית,לפיהענייןב

השטחשלפיויחושבסכוםתשלומיההקמהלענייןחיובהמוטלבעקבותאישור )ב(
בנייהחדשהבנכסהוא-

בנכסשבעתאישורהבנייההחדשהאיןבובנייהקיימת-שטחהקרקע )1(
בנכסושטחהבנייההחדשה;

בנכסשבעתאישורהבנייההחדשהישבובנייהקיימת-שטחהבנייה )2(
החדשה;

לענייןזה,"שטחהבנייההחדשה"-שטחהבנייההחדשהכפישהואמפורטבבקשה
להיתרשאושרהכאמור,ואםלאנמצאההבקשהלהיתר-שטחהבנייההחדשהכפי

שהיהמחושבלצורךהגשתבקשהלהיתרבמועדהמצאתהדרישהלתשלוםב

השטחשלפיויחושבסכוםתשלומיההקמהלענייןחיובהמוטלבעקבותבנייה )ג(
חורגתיהיהשטחהבנייההחורגתכפישהיהמחושבלצורךהגשתבקשהלהיתרבמועד

המצאתהדרישהלתשלוםב

השטחשלפיויחושבסכוםתשלומיההקמהלענייןחיובהמוטלבעקבותביצוע )ד(
עבודותהקמתמערכתמיםאוביובאוחיבורנכסלראשונהלמערכתמיםאולמערכת
ביובכאמורבסעיף8)א()2(או)5(יהיהשטחהקרקעושטחהבנייההקיימתכפישהיה

מחושבלצורךהגשתבקשהלהיתרבמועדהמצאתהדרישהלתשלוםב

שולמותשלומיהקמהלפיסעיף8)א()5(,אךביצועהעבודותלהקמתמערכת )ה(
המיםאומערכתהביוב,לפיהעניין,לאהחלבתוךשלוששניםמיוםהתשלום,תחזיר
המועצההאזוריתלבעלהנכסאתהסכוםששולםבשלתשלומיהקמהלמערכתמים
אותשלומיהקמהלמערכתביוב,לפיהעניין,בתוספתהפרשיהצמדהלמדדהמחירים
לצרכןמהמדדהידועבעתהתשלוםעדהמדדהידועבעתביצועההחזר,אךלאפחות

מהסכוםששולםב

כי האזורית המועצה החליטה 10)א(, ובסעיף )א( קטן בסעיף האמור אף על )ו(
כתוצאהמתוספתבנייהבנכסבהיקףניכראובשלשינוימהותיבשימושהנעשה
בנכס,נוצרצורךלהקיםולחברלנכסמערכתמיםאוביובנוספתאולהחליףאת
מערכתהמיםאוהביובהקיימתהמחוברתלנכס,ומועצתהרשותהממשלתיתאישרה
אתהחלטתה,יחושבותשלומיההקמהבעדכלשטחהבנייהוכלשטחהקרקעבנכס;

האמורות יראוחיבורשלנכסלאספקתמיםאולהזרמתביובבנסיבות )3(
בסעיףו)ו(כחיבורלראשונהב

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,מועצהאזוריתשהתקשרהעםגורםמפתחשל )ה(
מתחםפיתוחבהסכםשלפיוההקמהשלמערכתהמיםומערכתהביובבתוךמתחם
הפיתוח,אואחתמהן,כולןאוחלקיםמהן,תתבצעבאמצעותהגורםהמפתחאומי
מטעמו,תפחיתמכללתשלומיההקמהשבהםיחויבובעליהנכסיםבמתחםהפיתוח
לפיפסקאות)1(עד)4(שבסעיףקטן)א(,לפיהעניין,אתערךעבודותההקמהשיבוצעו
באמצעותהגורםהמפתחאומימטעמו,שעליוהסכימוהמועצההאזוריתוהגורם
המפתח,ובלבדשלאיעלהעלתשלומיההקמההמחושביםלפיהתוספתהשנייהאו

השלישית,לפיהענייןב

לחיובבתשלומיהקמהלפיסעיף8)א()3(יצורףאישורשלהמהנדסבדברבנייה )ו(
חורגתלפיטופס2שבתוספתהרביעיתב

תשלומיההקמהיחושבולפישטחהבנייהושטחהקרקעשבנכס,וסכומםיהיהוב )א(
הסכוםהמתקבלממכפלתשטחהבנייהושטחהקרקעבנכסבתעריפיםשנקבעולמועצה
האזוריתלשטחבנייהולשטחקרקעבתוספתהשנייהאובתוספתהשלישית,לפיהענייןב

חישובסכום
תשלומיההקמה

השטחשלפיויחושבסכוםתשלומיההקמהלענייןחיובהמוטלבעקבותאישור )ב(
בנייהחדשהבנכסהוא-

בנכסשבעתאישורהבנייההחדשהאיןבובנייהקיימת-שטחהקרקע )1(
בנכסושטחהבנייההחדשה;

בנכסשבעתאישורהבנייההחדשהישבובנייהקיימת-שטחהבנייה )2(
החדשה;

לענייןזה,"שטחהבנייההחדשה"-שטחהבנייההחדשהכפישהואמפורטבבקשה
להיתרשאושרהכאמור,ואםלאנמצאההבקשהלהיתר-שטחהבנייההחדשהכפי

שהיהמחושבלצורךהגשתבקשהלהיתרבמועדהמצאתהדרישהלתשלוםב

השטחשלפיויחושבסכוםתשלומיההקמהלענייןחיובהמוטלבעקבותבנייה )ג(
חורגתיהיהשטחהבנייההחורגתכפישהיהמחושבלצורךהגשתבקשהלהיתרבמועד

המצאתהדרישהלתשלוםב

השטחשלפיויחושבסכוםתשלומיההקמהלענייןחיובהמוטלבעקבותביצוע )ד(
עבודותהקמתמערכתמיםאוביובאוחיבורנכסלראשונהלמערכתמיםאולמערכת
ביובכאמורבסעיף8)א()2(או)5(יהיהשטחהקרקעושטחהבנייההקיימתכפישהיה

מחושבלצורךהגשתבקשהלהיתרבמועדהמצאתהדרישהלתשלוםב

שולמותשלומיהקמהלפיסעיף8)א()5(,אךביצועהעבודותלהקמתמערכת )ה(
המיםאומערכתהביוב,לפיהעניין,לאהחלבתוךשלוששניםמיוםהתשלום,תחזיר
המועצההאזוריתלבעלהנכסאתהסכוםששולםבשלתשלומיהקמהלמערכתמים
אותשלומיהקמהלמערכתביוב,לפיהעניין,בתוספתהפרשיהצמדהלמדדהמחירים
לצרכןמהמדדהידועבעתהתשלוםעדהמדדהידועבעתביצועההחזר,אךלאפחות

מהסכוםששולםב

כי האזורית המועצה החליטה 10)א(, ובסעיף )א( קטן בסעיף האמור אף על )ו(
כתוצאהמתוספתבנייהבנכסבהיקףניכראובשלשינוימהותיבשימושהנעשה
בנכס,נוצרצורךלהקיםולחברלנכסמערכתמיםאוביובנוספתאולהחליףאת
מערכתהמיםאוהביובהקיימתהמחוברתלנכס,ומועצתהרשותהממשלתיתאישרה
אתהחלטתה,יחושבותשלומיההקמהבעדכלשטחהבנייהוכלשטחהקרקעבנכס;
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ואולםלגבישטחיםשאינםמובאיםבחשבוןלפיסעיף10)א(יחושבותשלומיההקמה
לפיהתעריפיםשנקבעולמועצההאזוריתבתוספתהשנייהאובתוספתהשלישית,
לפיהעניין,בהפחתהשל0%ומהםאובהפחתהשלשיעורגבוהיותרשעליותחליט

מליאתמועצתהמועצההאזוריתב
עלאףהאמורבסעיףו)א(עד)ג(-10בתשלוםקודם )א(

שולםלגביבנייהבנכסתשלוםקודם,לאייכללשטחאותהבנייהבחישוב )1(
השטחשלפיויחושבסכוםתשלומיההקמהלמיםאותשלומיההקמהלביוב,

לפיהעניין;

שולםלגביקרקעבנכסתשלוםקודם,לאייכללשטחאותהקרקעבחישוב )2(
השטחשלפיויחושבסכוםתשלומיההקמהלמיםאותשלומיההקמהלביוב,

לפיהעניין;

חלק או בובניין שיש או שנהרס מבניין חלק או בניין בו שהיה בנכס )3(
מבנייןהמיועדלהריסהאגבהבנייההחדשה)להלןבסעיףזה-הבנייןשנהרס(
ושולםלגביהבנייןשנהרסתשלוםקודם,יחושבסכוםתשלומיההקמהלמים
אותשלומיההקמהלביוב,לפיהעניין,רקלפישטחהבנייהשאושרהאושטח

הבנייההחורגת,לפיהעניין,העולהעלשטחהבנייןשנהרסב

שטחהבנייהאוהבנייןשנהרס,לפיהעניין,שלגביושולםתשלוםקודםכאמור )ב(
בסעיףקטן)א(,יחושבכפישהיהמחושבלצורךהגשתבקשהלהיתרבמועדהמצאת
הדרישהלתשלום,אףאםבעתהתשלוםהקודםנהגהשיטתחישובאחרתשלשטחיםב

רואיםאתכלאלהכבנייהששולםבעדהתשלוםקודםבשלמערכתמיםאובשל )ג(
מערכתביובאושלבשלמערכתביוב,לפיהעניין:

בנייהשהקמתההחלהלפנייוםהתחילה,לרבותבנייןשנהרסשהקמתו )1(
נעשתהבהיתר,בנכסשחוברלפנייוםהתחילהבידיהמועצההאזוריתאובדרך
אחרתכדיןלאספקתמיםבאמצעותמערכתמיםאולהזרמתביובבאמצעות
מערכתביובאושלבשלמערכתביוב,לפיהעניין,ובלבדשאםהיתההבנייה
בנייהחורגת,הוכחכיחלפושבעשניםלפחותמאזהקמתאותהבנייה,לאהוצא
לגביאותהבנייהצוהריסהמינהליאושיפוטישהפךחלוטולאתלויועומדהליך

מינהליאושיפוטיבקשרלהריסתהאולעבירההכרוכהבהקמתה;

כלבנייהאחרתשהוכחכישולםלגביהתשלוםקודםב )2(

רואיםאתכלאלהכבנייהששולםבעדהתשלוםקודםבשלמערכתמיםאובשל )ד(
מערכתביובאושלבשלמערכתביוב,לפיהעניין,זולתאםמדוברבבנייהחורגתאו

אםהוכחאחרת:

כדיןביום אחרת בדרך בידיהמועצההאזוריתאו שחובר בנכס בנייה )1(
ביוב להזרמת או מים מערכת באמצעות מים לאספקת אחריו או התחילה

באמצעותמערכתביובאושלבשלמערכתביוב,לפיהעניין;

בנייהשהקמתההחלהביוםהתחילהאואחריו,בנכסשחוברבידיהמועצה )2(
האזוריתאובדרךאחרתכדיןלאספקתמיםבאמצעותמערכתמיםאולהזרמת

ביובבאמצעותמערכתביובאושלבשלמערכתביוב,לפיהענייןב

רואיםאתכלאלהכקרקעששולםבעדהתשלוםקודםבשלמערכתמיםאובשל )ה(
מערכתביובאושלבשלמערכתביוב,לפיהעניין:

)1(בסעיף כלקרקע,זולתאדמהחקלאית,בנכסשישבובנייהשפסקה )1(
קטן)ג(חלהעליה;

כלקרקעשהוכחכישולםבשלהתשלוםקודםב )2(
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פרק ד': תשלומי ביוב ותשלומים בעד שירותים מסוימים

צרכןבנכסהמחוברלמערכתביובישלםלמועצההאזוריתתשלומיביובלפיהמפורט11בתשלומיביוב
להלן:

מעוקבים, במטרים לנכס שסופקה המים כמות לפי יחושבו הביוב תשלומי )1(
שלב כל לגבי השישית, בתוספת הנקוב מים מעוקב מטר לכל בתעריף המוכפלת
במערכתהביובהמשמשאתהנכס;המועצההאזוריתתודיעלצרכןמהםשלבימערכת

הביובהמשמשיםאתהנכסוהמתוחזקיםבידיהמועצההאזורית;

עלאףהאמורבפסקה)1(ובלילגרועמהאמורבפסקה)3(,במקריםהאלהיחושבו )2(
תשלומיהביובלפיכמותשפכיםהמחושבתכאמורבפסקאותמשנה)א(עד)ד(שלהלן,
הנקובבתוספתהשישית,לגביכלשלב מעוקבשפכים מוכפלתבתעריףלכלמטר

במערכתהביובהמשמשאתהנכס:

כמויותהמיםהמרביותלצורךחיוביחידתדיורבתשלומיהביוב,בעדתקופה )א(
המתחילהב־1באפרילבכלשנהומסתיימתב־30בנובמברבאותהשנה)בפסקה
זו-תקופתהחיוב(,יחושבולפיכמויותמיםממוצעותיומיותשנמדדובתקופה
המתחילהב־1בדצמברבשנההקודמתלתקופתהחיובומסתיימתב־31במרס
בשנהשבהתקופתהחיוב)בפסקהזו-תקופתהחורף(,במכפלהשלסךכלהימים
בתקופתהחיוב)להלן-כמותמיםלחיובבתקופתהקיץ(אוכמותהמיםשנקראה

במד־המיםשלהמחזיקביחידתדיורבתקופתהחיוב,לפיהנמוךמביניהם;

כמותהשפכיםלצורךחיוביחידתדיורבתשלומיהביובבעדתקופתהחורף, )ב(
תחושבלפיכמותהמיםשנקראהבמד–המיםשלהמחזיקביחידתדיורבתקופת

החורףבמכפלהשלוב0;

מחזיקביחידתדיורבמועצותהאזוריותהמנויותבפרטים)17(,)ו1(ו–)48( )ג(
בתוספתהשישיתאומחזיקביחידתדיורברשויותמקומיותשייכללובתחום
קומיעוטמשקעיםכמשמעותובסעיף8ד)3(לכלליקיצובהמים,רשאילהגיש
למועצההאזוריתבקשהלהפחתתכמויותהמיםלצורךחיובובתשלומיביוב
הקבוע 1 טופס נוסח לפי הערוכה בקשה באמצעות גינון, השקיית בעקבות
בתוספתהשביעית;ניתןלמלאטופסכאמורגםבטופסאלקטרונידרךקישור

באתרהאינטרנטשלהמועצההאזורית;

לפי דיור ביחידת מחזיק לחיוב המים כמות כי אזורית מועצה מצאה )ד(
ביחידתהדיור,רשאית שימושיו את משקפת אינה ו–)ב( )א( משנה פסקאות
היאלדרושממנולהגישבקשהלצורךחיובובתשלומיהביובבאמצעותבקשה
הערוכהלפינוסחטופס1הקבועבתוספתהשביעית;בדרישהכאמוריצויןכי
ניתןלמלאטופסכאמורגםבטופסאלקטרונידרךקישורבאתרהאינטרנטשל
המועצההאזורית;לדרישהכאמוריצורפונימוקיהמועצההאזוריתבנדרשמחזיק
ביחידתדיורלהגישבקשהכאמורולאהגיש,תחייבוהמועצההאזוריתבתשלומי

ביובלפיפסקה)1(אובפסקאותמשנה)א(ו–)ב(,לפישיקולדעתהב

עלאףהאמורבפסקה)1(,בהתקייםהתנאיםהמפורטיםבסעיף3)ה1(לכלליחישוב )3(
עלותיחושבותשלומיהביובלפיכמותשפכיםשתיקבעלפיאותוסעיף,ופסקאות)1(,
)4(ו–)5(בסעיף3)ה1(לכלליחישובעלותיחולו,לענייןזה,וייקראוכאילובכלמקום,
במקום"חברה"נאמר"מועצהאזורית"ובמקום"שבעיםאחוזים"או"70%"נאמר"חלקו
היחסישלהביוב";עלכמויותשפכיםכאמוריחולוהתעריפיםלכלמטרמעוקבשפכים

הנקוביםבתוספתהשישית,לגביכלשלבבמערכתהביובהמשמשאתהנכס;

פרק ד': תשלומי ביוב ותשלומים בעד שירותים מסוימים

צרכןבנכסהמחוברלמערכתביובישלםלמועצההאזוריתתשלומיביובלפיהמפורט11ב
להלן:

תשלומיביוב

מעוקבים, במטרים לנכס שסופקה המים כמות לפי יחושבו הביוב תשלומי )1(
שלב כל לגבי השישית, בתוספת הנקוב מים מעוקב מטר לכל בתעריף המוכפלת
במערכתהביובהמשמשאתהנכס;המועצההאזוריתתודיעלצרכןמהםשלבימערכת

הביובהמשמשיםאתהנכסוהמתוחזקיםבידיהמועצההאזורית;

עלאףהאמורבפסקה)1(ובלילגרועמהאמורבפסקה)3(,במקריםהאלהיחושבו )2(
תשלומיהביובלפיכמותשפכיםהמחושבתכאמורבפסקאותמשנה)א(עד)ד(שלהלן,
הנקובבתוספתהשישית,לגביכלשלב מעוקבשפכים מוכפלתבתעריףלכלמטר

במערכתהביובהמשמשאתהנכס:

כמויותהמיםהמרביותלצורךחיוביחידתדיורבתשלומיהביוב,בעדתקופה )א(
המתחילהב־1באפרילבכלשנהומסתיימתב־30בנובמברבאותהשנה)בפסקה
זו-תקופתהחיוב(,יחושבולפיכמויותמיםממוצעותיומיותשנמדדובתקופה
המתחילהב־1בדצמברבשנההקודמתלתקופתהחיובומסתיימתב־31במרס
בשנהשבהתקופתהחיוב)בפסקהזו-תקופתהחורף(,במכפלהשלסךכלהימים
בתקופתהחיוב)להלן-כמותמיםלחיובבתקופתהקיץ(אוכמותהמיםשנקראה

במד־המיםשלהמחזיקביחידתדיורבתקופתהחיוב,לפיהנמוךמביניהם;

כמותהשפכיםלצורךחיוביחידתדיורבתשלומיהביובבעדתקופתהחורף, )ב(
תחושבלפיכמותהמיםשנקראהבמד–המיםשלהמחזיקביחידתדיורבתקופת

החורףבמכפלהשלוב0;

מחזיקביחידתדיורבמועצותהאזוריותהמנויותבפרטים)17(,)ו1(ו–)48( )ג(
בתוספתהשישיתאומחזיקביחידתדיורברשויותמקומיותשייכללובתחום
קומיעוטמשקעיםכמשמעותובסעיף8ד)3(לכלליקיצובהמים,רשאילהגיש
למועצההאזוריתבקשהלהפחתתכמויותהמיםלצורךחיובובתשלומיביוב
הקבוע 1 טופס נוסח לפי הערוכה בקשה באמצעות גינון, השקיית בעקבות
בתוספתהשביעית;ניתןלמלאטופסכאמורגםבטופסאלקטרונידרךקישור

באתרהאינטרנטשלהמועצההאזורית;

לפי דיור ביחידת מחזיק לחיוב המים כמות כי אזורית מועצה מצאה )ד(
ביחידתהדיור,רשאית שימושיו את משקפת אינה ו–)ב( )א( משנה פסקאות
היאלדרושממנולהגישבקשהלצורךחיובובתשלומיהביובבאמצעותבקשה
הערוכהלפינוסחטופס1הקבועבתוספתהשביעית;בדרישהכאמוריצויןכי
ניתןלמלאטופסכאמורגםבטופסאלקטרונידרךקישורבאתרהאינטרנטשל
המועצההאזורית;לדרישהכאמוריצורפונימוקיהמועצההאזוריתבנדרשמחזיק
ביחידתדיורלהגישבקשהכאמורולאהגיש,תחייבוהמועצההאזוריתבתשלומי

ביובלפיפסקה)1(אובפסקאותמשנה)א(ו–)ב(,לפישיקולדעתהב

עלאףהאמורבפסקה)1(,בהתקייםהתנאיםהמפורטיםבסעיף3)ה1(לכלליחישוב )3(
עלותיחושבותשלומיהביובלפיכמותשפכיםשתיקבעלפיאותוסעיף,ופסקאות)1(,
)4(ו–)5(בסעיף3)ה1(לכלליחישובעלותיחולו,לענייןזה,וייקראוכאילובכלמקום,
במקום"חברה"נאמר"מועצהאזורית"ובמקום"שבעיםאחוזים"או"70%"נאמר"חלקו
היחסישלהביוב";עלכמויותשפכיםכאמוריחולוהתעריפיםלכלמטרמעוקבשפכים

הנקוביםבתוספתהשישית,לגביכלשלבבמערכתהביובהמשמשאתהנכס;
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עלאףהאמורבפסקאות)1(ו–)3(,ברפתשבהפועלמיתקןקדםלטיפולבשפכים )4(
יחושבותשלומיהביובלפיכמותשפכיםשתהיהלפיפרט4בתוספתהשמינית;על
כמויותשפכיםכאמוריחולוהתעריפיםלכלמטרמעוקבשפכיםהנקוביםבתוספת

השישית,לגביכלשלבבמערכתהביובהמשמשאתהנכס;

גדוליופחתומתעריפיתשלומי ו–)4(,בצרכן )3( ,)1( עלאףהאמורבפסקאות )5(
הביובהמצטבריםלשלבימערכתהביובהנקוביםבתוספתהשישית3ב0שקליםחדשים
למטרמעוקבמים,או3ב0שקליםחדשיםלמטרמעוקבשפכים,לפיהעניין,ולאיותר
מהתעריפיםהמצטבריםכאמור,וזאתבעדכמותמיםאושפכים,לפיהעניין,העולה

על15,000מטריםמעוקביםבשנהב

חובתמסירתמידע
וחיובלפיהערכה

ספקאחרימסורלמועצההאזורית,לפידרישתה,כלנתוןופרטמידעלצורךקביעת12ב )א(
כמותהמיםשנצרכהבנכסהמצויבתחומו,ובכללזהמידעכמפורטובאופןהאמור

בסעיפים6)ב(ו–)ד(לכלליקיצובהמיםב

לאקיבלההמועצההאזוריתמידעכאמורבסעיףקטן)א(בחלוף30ימיםממועד )ב(
הדרישהלפיסעיףקטן)א(,בכללאובהיקףהמאפשראתחיובושלהצרכןבתשלומי
ביוב,והספקהאחרסירבלהשליםאתהמידעהדרושלמועצההאזוריתלצורךהחיוב,
תודיעעלכךהמועצההאזוריתלרשותהממשלתיתבכתב,ותצרףלפנייתהאתכל
המסמכיםהמצוייםבידהבענייןובכללזההעתקיםמפניותיהלספקהאחרוהתייחסות
בתוספת 1 בפרט כאמור הוראות לתת רשאית הממשלתית הרשות האחר; הספק

התשיעית,והספקהאחראוהמועצההאזורית,לפיהעניין,יפעלולפיהוראותיהב

חלפו0וימיםמהודעתהמועצההאזוריתלרשותהממשלתיתכאמורבסעיףקטן )ג(
)ב(ולאניתנההוראהאחרתשלהרשותהממשלתיתכאמורבפרט1בתוספתהתשיעית,
המועצההאזוריתרשאיתלחייבאתהצרכןבתשלומיביובלפיכמויותשפכיםכאמור
בפרט2בתוספתהתשיעית,ובלבדשמסרהלרשותהממשלתיתהודעהעלכוונתה
לעשותכןשבעהימיםמראשלפחות;חיובהצרכןבמתכונתהאמורהייעשהכלעוד
לאקיבלההמועצההאזוריתאתהמידעהנוגעלכמותהמיםמספקהמים,ואולםחיוב
כאמורלתקופההעולהעל12חודשיםמותנהבהצגתדרישהנוספתלספקוהודעה
נוספתלרשותהמיםבאופןובמועדיםבאמוריםבסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,וכךמדי12

חודשיםב

צרכןרשאילפנותאלהמועצההאזוריתבבקשהלעדכוןכמויותהמיםלחישוב )ד(
תשלומיהביובחלףהחיובכאמורבסעיףקטן)ג(,ובלבדשעמדבכלאלה:

צירףלבקשתואתחשבונותהמיםהנוגעיםלענייןשלפיהםחייבאותו )1(
הספק;

צירףכלמסמךאחרבענייןזהלפידרישתהמועצההאזורית; )2(

לאחלפו12חודשיםמיוםשהמועצההאזוריתהוציאהאתדרישתהחיובב )3(

)ד(כבקשהלהחזר יראובקשהשלצרכןלעדכוןכמויותהמיםלפיסעיףקטן )ה(
תשלוםיתרששולםבמועדהגשתהבקשה,ויחוללענייןזהסעיףו1ב

חיובבשלשפכי
מפעלים

לענייןשפכימפעליםיחולועלהמועצההאזוריתכללישפכיתעשייה,ויראו13ב )א(
לענייןזה,כאילובכלמקום,במקום"חברה"או"תאגיד"נאמר"המועצההאזורית",
במקום"מהנדסהחברה"נאמר"מהנדסהביובשלהמועצה,ובהעדרו-מהנדסהמועצה
אומישמהנדסהמועצההסמיכולענייןזה",ובסעיף4)ד(בתוספתהשלישיתלכללי

התעריפיםלתאגידים,במקום"7ב0"נאמר"חלקוהיחסישלהביוב"ב
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עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,לענייןהגדרתשפכיםחריגיםואסורים,אופןחיובם, )ב(
מספרהדיגומים,המרכיביםשיידגמו,מיקוםנקודתהדיגום,סוגהדיגום,חישובכמויות
המיםאוהשפכיםלחיובוהתעריפיםלחיוב,יחולועלרפתשבהפועלמיתקןקדם

לטיפולבשפכים,הוראותיהשלהתוספתהשמיניתב

חיובבעדשירותים
מסוימים

מועצהאזוריתתגבהבעדהשירותיםהמנוייםבפרטים)1(עד)6(ו–)12(עד)14(בתוספת14ב
השנייהלכלליהתעריפיםלתאגידיםאתהתעריפיםהנקוביםבתוספתהשנייההאמורה,
בתוספתרכיבבגובהמסהערךהמוסףאומסערךמוסף,לפיהעניין,ויראולענייןזה,

כאילובכלמקום,במקום"חברה"נאמר"מועצהאזורית"ב

פרק ה': דרישת תשלום, פירעונה ודרכים לבירורה

דרישהלתשלומי
הקמהופירעונה

המועצההאזוריתתמציאלבעלנכסהחייבבתשלומיהקמהדרישהלתשלומי15ב )א(
הקמה;דרישהלתשלומיהקמהתימסרבכתבויצוינובההפסקהלפיסעיף8)א(שמכוחה

מוטלהחיוב,השטחיםוהתעריפיםשלפיהםחושבהסכוםלתשלוםוהמועדלתשלוםב

דרישהלתשלומיהקמהתומצאסמוךלאחרהמועדשבוהתקייםאחדהתנאים )ב(
שבסעיף8)א()1(,)3(,)4(או)5(,וסמוךלפניהמועדשבוצפוילהתקייםהתנאיהאמור

בסעיף8)א()2(ב

דרישהלתשלומיהקמהשהומצאהבשלקיוםהתנאישבסעיף8)א()1(תיפרעלפני )ג(
מתןהיתרלבנייההחדשה;לאנפרעההדרישהבתוך45ימיםמהמצאתה,יפקעתוקפה
אלאאםכןניתןהיתר;פקעתוקפהשלהדרישה,תמציאהמועצההאזוריתלבעלהנכס

דרישתתשלוםחדשהלפיתעריפיתשלומיההקמהבמועדהמצאתהב

דרישהלתשלומיהקמהשהומצאהבשלקיוםהתנאישבסעיף8)א()5(אוהתנאי )ד(
שבסעיף8)א()4(תיפרעבתוךשלושהחודשיםממועדמסירתהב

8)א()2(תיפרע דרישהלתשלומיהקמהשהומצאהבשלקיוםהתנאישבסעיף )ה(
בתוך45ימיםממועדהמצאתה,ופירעונהיהיהתנאילחיבורהנכסלאספקתמיםאו
להזרמתביוב;לאנפרעההדרישהבתוךהתקופההאמורה,יפקעתוקפהאלאאםכן
בוצעהחיבור;פקעתוקפהשלהדרישה,תמציאהמועצההאזוריתלבעלהנכסדרישת

תשלוםחדשהלפיתעריפיתשלומיההקמהבמועדהמצאתהב

דרישהלתשלומיהקמהשהומצאהבשלקיוםהתנאישבסעיף8)א()3(תיפרעבתוך )ו(
שלושהחודשיםממועדמסירתה,ואולםהמועצההאזוריתתבטלאותהאםבעלהנכס

הרסאתהבנייההחורגתבתוךהתקופההאמורהב

איןבפגםשנפלבדרישהלתשלומיהקמה,אובאי־המצאתהשלדרישהלתשלומי )ז(
הקמה,כשלעצמם,כדילגרועמחובתבעלהנכסלשלםלמועצההאזוריתתשלומי

הקמהלפיכלליםאלהב

דרישהלתשלומי
ביובודרישת
תשלוםבעד

שירותיםמסוימים

עלדרישתתשלום,זולתדרישהלתשלומיהקמה,יחולוהוראותאלה:16ב

דרישהלתשלומיביובתימסרלצרכןבכתבויצוינובהביןהשאר,כמותהמים )א(
אוהשפכים,לפיהעניין,התעריפיםשלפיהםחושבהסכוםלתשלוםוהמועדלתשלום,

שלאיהיהקצרמ־15ימיםממועדמסירתהדרישה;

דרישתתשלוםבעדשירותיםמסוימיםכאמורבסעיף14אוכלדרישתתשלום )ב(
אחרתלפיכלליםאלהזולתדרישהלתשלומיהקמהתימסרבכתבויצוינובהביןהשאר,
פריטיהחיוב,התעריפיםלאותםפריטיחיובוהמועדלתשלום,שלאיהיהקצרמ־15

ימיםממועדמסירתהדרישה;

יכולשדרישתתשלוםתימסרלצרכןשהסכיםלכךבאמצעותדואראלקטרוניב )ג(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,לענייןהגדרתשפכיםחריגיםואסורים,אופןחיובם, )ב(
מספרהדיגומים,המרכיביםשיידגמו,מיקוםנקודתהדיגום,סוגהדיגום,חישובכמויות
המיםאוהשפכיםלחיובוהתעריפיםלחיוב,יחולועלרפתשבהפועלמיתקןקדם

לטיפולבשפכים,הוראותיהשלהתוספתהשמיניתב

מועצהאזוריתתגבהבעדהשירותיםהמנוייםבפרטים)1(עד)6(ו–)12(עד)14(בתוספת14ב
השנייהלכלליהתעריפיםלתאגידיםאתהתעריפיםהנקוביםבתוספתהשנייההאמורה,
בתוספתרכיבבגובהמסהערךהמוסףאומסערךמוסף,לפיהעניין,ויראולענייןזה,

כאילובכלמקום,במקום"חברה"נאמר"מועצהאזורית"ב

חיובבעדשירותים
מסוימים

פרק ה': דרישת תשלום, פירעונה ודרכים לבירורה

המועצההאזוריתתמציאלבעלנכסהחייבבתשלומיהקמהדרישהלתשלומי15ב )א(
הקמה;דרישהלתשלומיהקמהתימסרבכתבויצוינובההפסקהלפיסעיף8)א(שמכוחה

מוטלהחיוב,השטחיםוהתעריפיםשלפיהםחושבהסכוםלתשלוםוהמועדלתשלוםב

דרישהלתשלומי
הקמהופירעונה

דרישהלתשלומיהקמהתומצאסמוךלאחרהמועדשבוהתקייםאחדהתנאים )ב(
שבסעיף8)א()1(,)3(,)4(או)5(,וסמוךלפניהמועדשבוצפוילהתקייםהתנאיהאמור

בסעיף8)א()2(ב

דרישהלתשלומיהקמהשהומצאהבשלקיוםהתנאישבסעיף8)א()1(תיפרעלפני )ג(
מתןהיתרלבנייההחדשה;לאנפרעההדרישהבתוך45ימיםמהמצאתה,יפקעתוקפה
אלאאםכןניתןהיתר;פקעתוקפהשלהדרישה,תמציאהמועצההאזוריתלבעלהנכס

דרישתתשלוםחדשהלפיתעריפיתשלומיההקמהבמועדהמצאתהב

דרישהלתשלומיהקמהשהומצאהבשלקיוםהתנאישבסעיף8)א()5(אוהתנאי )ד(
שבסעיף8)א()4(תיפרעבתוךשלושהחודשיםממועדמסירתהב

8)א()2(תיפרע דרישהלתשלומיהקמהשהומצאהבשלקיוםהתנאישבסעיף )ה(
בתוך45ימיםממועדהמצאתה,ופירעונהיהיהתנאילחיבורהנכסלאספקתמיםאו
להזרמתביוב;לאנפרעההדרישהבתוךהתקופההאמורה,יפקעתוקפהאלאאםכן
בוצעהחיבור;פקעתוקפהשלהדרישה,תמציאהמועצההאזוריתלבעלהנכסדרישת

תשלוםחדשהלפיתעריפיתשלומיההקמהבמועדהמצאתהב

דרישהלתשלומיהקמהשהומצאהבשלקיוםהתנאישבסעיף8)א()3(תיפרעבתוך )ו(
שלושהחודשיםממועדמסירתה,ואולםהמועצההאזוריתתבטלאותהאםבעלהנכס

הרסאתהבנייההחורגתבתוךהתקופההאמורהב

איןבפגםשנפלבדרישהלתשלומיהקמה,אובאי־המצאתהשלדרישהלתשלומי )ז(
הקמה,כשלעצמם,כדילגרועמחובתבעלהנכסלשלםלמועצההאזוריתתשלומי

הקמהלפיכלליםאלהב

דרישהלתשלומיעלדרישתתשלום,זולתדרישהלתשלומיהקמה,יחולוהוראותאלה:16ב
ביובודרישת
תשלוםבעד

שירותיםמסוימים
דרישהלתשלומיביובתימסרלצרכןבכתבויצוינובהביןהשאר,כמותהמים )א(
אוהשפכים,לפיהעניין,התעריפיםשלפיהםחושבהסכוםלתשלוםוהמועדלתשלום,

שלאיהיהקצרמ־15ימיםממועדמסירתהדרישה;

דרישתתשלוםבעדשירותיםמסוימיםכאמורבסעיף14אוכלדרישתתשלום )ב(
אחרתלפיכלליםאלהזולתדרישהלתשלומיהקמהתימסרבכתבויצוינובהביןהשאר,
פריטיהחיוב,התעריפיםלאותםפריטיחיובוהמועדלתשלום,שלאיהיהקצרמ־15

ימיםממועדמסירתהדרישה;

יכולשדרישתתשלוםתימסרלצרכןשהסכיםלכךבאמצעותדואראלקטרוניב )ג(
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בירורבדברדרישה
לתשלומיהקמה

בעלנכסהטועןכיבדרישהלתשלומיהקמהנפלהטעותבאחדמןהעניינים17ב )א(
הדרישה,לפנות 30ימיםמיוםשהומצאהלו בתוך )ג(,רשאי, המנוייםבסעיףקטן
למועצההאזוריתבבקשהלקייםבירורבענייןדרישתהתשלום;בקשהלבירורתהיה

ערוכהלפינוסחהטופסשבתוספתהעשיריתב

איןבהגשתבקשהלבירורכדילדחותאתמועדהפירעוןשלדרישתהתשלום )ב(
כאמורבסעיף15,ואולםהמועצההאזוריתרשאית,לבקשתבעלהנכס,לדחותאתמועד

הפירעוןעדבירורהבקשהב

הענייניםשלגביהםניתןלהגישבקשהלבירור,הםאלה: )ג(

השטחהמחויבבתשלומיהקמה; )1(

זהותהחייבבתשלוםתשלומיהקמה; )2(

10מחייבאתביטולהחיובאואת קיומושלתשלוםקודםשלפיסעיף )3(
הקטנתסכוםדרישתהתשלום;

טעותסופר,טעותבתיאוראדםאונכס,בתאריך,במספראובחישוב,או )4(
טעותטכניתאחרתבדרישתהתשלוםב

המועצההאזוריתתמציאלמבקשהודעהבכתבעלתוצאותהבירורשערכהבתוך )ד(
60ימיםמיוםקבלתהבקשהלבירורב

יראובקשהלבירורכבקשהלהחזרתשלוםיתרויחוללענייןזהסעיףו1ב )ה(

לעניין18בבירורתלונות השאר, בין נכס בעל או צרכן של תלונות תברר הממשלתית הרשות )א(
תשלומיםשחויבובהםלפיכלליםאלה,לפיסעיף101)ב(לחוקתאגידימיםוביוב,
התשס"א-182001,כפישהוחללענייןכלליםאלהבסעיף15א)ב(לחוקהביוב,ובלבד
שהמתלונןפנהתחילהבכתבלמועצההאזוריתוצירףלתלונתואתהפנייההאמורה;
תלונהשעניינהחיובבתשלומיהקמהשהוגשהלגביובקשהלבירורלפיסעיף17לא
תוגשאלאבחלוףהמועדלמתןהודעהעלתוצאותהבירורלפיסעיף17)ד(,ויצורפו

אליההבקשהלבירורוהודעתהמועצההאזוריתעלתוצאותהבירורב

מועצהאזוריתתפעללפיהוראותהרשותהממשלתיתבבירורתלונהלפיסעיף )ב(
קטן)א(,לרבותלענייןהקפאתהליכיםאועיכובביצועב

הוראהלהקפאתהליכיםאולעיכובביצועכאמורבסעיףקטן)ב(תינתןרקבמקרים )ג(
שבהםסברההרשותהממשלתית,לאחרבחינהראשוניתשלהתלונה,כיהנסיבות

מצדיקותהוראהכאמור,ויכולשהוראהכאמורתוגבלבזמןב

עלחיובצרכניםלפיכלליםאלהועלהחזרתשלוםיתריחולו,לפיהעניין,סעיפיםו1בהצמדהוריבית
31ו־35לכלליאמותהמידה,ויקראואתאותםסעיפיםכאילובמקום"לחברה"נאמר

"למועצההאזורית"ב

החזרתשלוםבשל
אי־ביצועבנייה

ביקשבעלנכסמהמועצההאזוריתלהשיבלואתמלואתשלומיההקמהשהוטלו20ב )א(
עליולפיסעיף8)א()1(,מהטעםשהתקופהלהוצאתההיתרלפיהבקשהלהיתרהסתיימה
והארכתהלאהתבקשהאוהתבקשהוסורבה,אושההיתרשניתןלפיהפקעוחידושו

לאהתבקשאוהתבקשוסורב,תשיבלוהמועצההאזוריתאתהסכוםששילםב

ביקשבעלנכסמהמועצההאזוריתלהשיבלוחלקמתשלומיההקמהשהוטלו )ב(
עליולפיסעיף8)א()1(,בשלכךשהבנייהבנכסהיתהבשטחהקטןמןהשטחשלפיו
חושבהסכוםששילם,תשיבלוהמועצההאזוריתסכוםהשווהלהפרששביןהסכום
ששילםלביןהסכוםשהיהעליולשלםאילוהבקשהלהיתרהיתהלפיהשטחשנבנה

בפועלב

ס"חהתשס"א,עמ'20ב 18
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הסכוםשישלהשיבולפיסעיףקטן)א(או)ב(יוחזרבתוספתהפרשיהצמדהלפי )ג(
שיעורשינוימדדהמחיריםלצרכןשפורסםלאחרונהלפנייוםההחזרלעומתהמדד
שפורסםלאחרונהלפנייוםהתשלום;לאבוצעההחזרבתוך60ימיםמןהיוםשבו
התקבלהבקשתבעלהנכסכאמורבסעיףקטן)א(או)ב(,יראואתהסכוםשישלהשיבו
כתשלוםיתר,ויחולסעיףו1,ולענייןסעיף35לכלליאמותהמידהיראואתהמועדשבו

הפךהסכוםלתשלוםיתרכמועדההחזרב

המצאהשל
דרישהלתשלומי

הקמה

המצאהשלדרישהלתשלומיהקמהלפיפרקזהתיעשהבאחתהדרכיםהאלה:21ב

במסירהאישיתלידיהאדםשאליוהיאמכוונת;ובאיןלמצאובמקוםמגוריו )1(
אובמקוםעסקו-לידיבןמשפחתוהגרעמוונראהשמלאולושמונהעשרהשנים,
ובתאגידובחברבניאדם-במסירהבמשרדוהרשוםאולידיאדםהמורשהכדיןלייצגו;

במשלוחמכתברשוםלמענושלהאדםשאליוהיאמכוונת,עםאישורמסירה, )2(
ויראואתתאריךהמסירהשבאישורהמסירהכתאריךההמצאה;

אםלאניתןלבצעמסירהכאמורבסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,תהיההמסירהכדין, )3(
אםהוצגהההודעהאוהדרישהאוהודבקהבמקוםבולטעלהנכסשבוהיאדנה,או
הוכנסהלתיבתדוארהנושאתאתשמושלהאדםשאליוהיאמכוונת,אופורסמה

באחדהעיתוניםהנפוציםבתחוםהמועצההאזוריתב

פרק ו': הוראות שונות

ייחודהכספים
וחובתפרסום

ודיווח

כמפורט22ב בשיעור סכום שגבתה, הביוב תשלומי מתוך אזוריתתעביר, מועצה )א(
בתוספתהאחתעשרה,לקרןשיקום,ולאתעשהכלשימושבכספיםשבקרןהשיקום

אלאלמטרתשיקום,חידושופיתוחשלמערכתהביובב

מועצהאזוריתתנהלאתכלהסכומיםשגבתהבשלתשלומיהקמהלביוב,קרן )ב(
שיקום,תשלומיהקמהלמים,תשלומיביובותשלומיםאחריםהנוגעיםלתפעולמשק
הביוב,ותשלומיםשוטפיםלמיםיחדעםתשלומיםבעדשירותיםמסוימיםלפיסעיף
14,בחשבונותנפרדים,לאתעשהכלשימושבכספיםשבחשבונותכאמור,אלאלכיסוי
הוצאותשבעדןנגבהכלאחדמאותםתשלומים,ולאתשעבדכספיםאלה,תמחהאותם
אותיתןזכותקיזוזלגביהם,אלאאםכןהשעבוד,ההמחאהאוזכותהקיזוזמשמשים

למטרהשלהנועדוהכספיםב

חשבוןבנקשלמועצהאזוריתשבומופקדיםתשלומיהקמהלמים,תשלומיהקמה )ג(
לביוב,כספיקרןשיקוםאוכספיםהמיועדיםלשיקום,חידושופיתוחמערכתמיםלפי
סעיף5לכלליספקיםמקומיים,לאישמשאלאלהפקדתםולניהולםשלאחדאויותר

מסוגיהתשלומיםהאמוריםב

יתרותכספיםשעוברליוםהתחילהנוהלואושהיהצריךלנהלםבחשבונות )ד(
נפרדים,יועברוכיתרותפתיחהלחשבונותהנפרדיםשעלהמועצההאזוריתלנהללפי

סעיףזה,לפימטרותהשימושבכספיםב

מועצהאזוריתתעבירלמנהלהרשותהממשלתיתדיווחבדברההכנסותוההוצאות )ה(
)ג(מדישנה,עד31במאי,לגבי בחשבונותהנפרדיםכאמורבסעיפיםקטנים)א(עד

התקופהשבין1בינוארלבין31בדצמברשלהשנההקודמתב

מועצהאזוריתתפרסםבאתרהאינטרנטשלה,עד31במאיבכלשנה,אתהדיווח )ו(
שהעבירהלמנהלהרשותהממשלתיתכאמורבסעיףקטן)ה(ב

אםלנכסיותרמבעלאחד,תהיהחובתהתשלוםבתשלומיהקמהעלכלאחדמבעלי23בשותפיםבנכס
הנכסבשיעוריחסילפיחלקובנכס;אםהצרכןבנכסכוללשנייחידיםאויותר,תהיה

חובתהתשלוםבתשלומיביובעלכליחידיהצרכןיחדולחודב

הסכוםשישלהשיבולפיסעיףקטן)א(או)ב(יוחזרבתוספתהפרשיהצמדהלפי )ג(
שיעורשינוימדדהמחיריםלצרכןשפורסםלאחרונהלפנייוםההחזרלעומתהמדד
שפורסםלאחרונהלפנייוםהתשלום;לאבוצעההחזרבתוך60ימיםמןהיוםשבו
התקבלהבקשתבעלהנכסכאמורבסעיףקטן)א(או)ב(,יראואתהסכוםשישלהשיבו
כתשלוםיתר,ויחולסעיףו1,ולענייןסעיף35לכלליאמותהמידהיראואתהמועדשבו

הפךהסכוםלתשלוםיתרכמועדההחזרב

המצאהשלהמצאהשלדרישהלתשלומיהקמהלפיפרקזהתיעשהבאחתהדרכיםהאלה:21ב
דרישהלתשלומי

הקמה במסירהאישיתלידיהאדםשאליוהיאמכוונת;ובאיןלמצאובמקוםמגוריו )1(
אובמקוםעסקו-לידיבןמשפחתוהגרעמוונראהשמלאולושמונהעשרהשנים,
ובתאגידובחברבניאדם-במסירהבמשרדוהרשוםאולידיאדםהמורשהכדיןלייצגו;

במשלוחמכתברשוםלמענושלהאדםשאליוהיאמכוונת,עםאישורמסירה, )2(
ויראואתתאריךהמסירהשבאישורהמסירהכתאריךההמצאה;

אםלאניתןלבצעמסירהכאמורבסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,תהיההמסירהכדין, )3(
אםהוצגהההודעהאוהדרישהאוהודבקהבמקוםבולטעלהנכסשבוהיאדנה,או
הוכנסהלתיבתדוארהנושאתאתשמושלהאדםשאליוהיאמכוונת,אופורסמה

באחדהעיתוניםהנפוציםבתחוםהמועצההאזוריתב

פרק ו': הוראות שונות

כמפורט22ב בשיעור סכום שגבתה, הביוב תשלומי מתוך אזוריתתעביר, מועצה )א(
בתוספתהאחתעשרה,לקרןשיקום,ולאתעשהכלשימושבכספיםשבקרןהשיקום

אלאלמטרתשיקום,חידושופיתוחשלמערכתהביובב

ייחודהכספים
וחובתפרסום

ודיווח

מועצהאזוריתתנהלאתכלהסכומיםשגבתהבשלתשלומיהקמהלביוב,קרן )ב(
שיקום,תשלומיהקמהלמים,תשלומיביובותשלומיםאחריםהנוגעיםלתפעולמשק
הביוב,ותשלומיםשוטפיםלמיםיחדעםתשלומיםבעדשירותיםמסוימיםלפיסעיף
14,בחשבונותנפרדים,לאתעשהכלשימושבכספיםשבחשבונותכאמור,אלאלכיסוי
הוצאותשבעדןנגבהכלאחדמאותםתשלומים,ולאתשעבדכספיםאלה,תמחהאותם
אותיתןזכותקיזוזלגביהם,אלאאםכןהשעבוד,ההמחאהאוזכותהקיזוזמשמשים

למטרהשלהנועדוהכספיםב

חשבוןבנקשלמועצהאזוריתשבומופקדיםתשלומיהקמהלמים,תשלומיהקמה )ג(
לביוב,כספיקרןשיקוםאוכספיםהמיועדיםלשיקום,חידושופיתוחמערכתמיםלפי
סעיף5לכלליספקיםמקומיים,לאישמשאלאלהפקדתםולניהולםשלאחדאויותר

מסוגיהתשלומיםהאמוריםב

יתרותכספיםשעוברליוםהתחילהנוהלואושהיהצריךלנהלםבחשבונות )ד(
נפרדים,יועברוכיתרותפתיחהלחשבונותהנפרדיםשעלהמועצההאזוריתלנהללפי

סעיףזה,לפימטרותהשימושבכספיםב

מועצהאזוריתתעבירלמנהלהרשותהממשלתיתדיווחבדברההכנסותוההוצאות )ה(
)ג(מדישנה,עד31במאי,לגבי בחשבונותהנפרדיםכאמורבסעיפיםקטנים)א(עד

התקופהשבין1בינוארלבין31בדצמברשלהשנההקודמתב

מועצהאזוריתתפרסםבאתרהאינטרנטשלה,עד31במאיבכלשנה,אתהדיווח )ו(
שהעבירהלמנהלהרשותהממשלתיתכאמורבסעיףקטן)ה(ב

אםלנכסיותרמבעלאחד,תהיהחובתהתשלוםבתשלומיהקמהעלכלאחדמבעלי23ב
הנכסבשיעוריחסילפיחלקובנכס;אםהצרכןבנכסכוללשנייחידיםאויותר,תהיה

חובתהתשלוםבתשלומיביובעלכליחידיהצרכןיחדולחודב

שותפיםבנכס
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מתןהנחה
מתשלומיהקמה
לביובעקבקבלת

מענק

מועצהאזוריתשהמינהללפיתוחתשתיותביובברשותהממשלתית)בסעיףזה-24ב )א(
המילת"ב(אישרלהמענקהשתתפותבהקמתמערכתביובהמיועדלפיטיבולהעניק
הטבהלבעלינכסיםבאזוריםמסוימיםשבתחוםהמועצההאזורית,ביןנכסיםלמגורים
וביןשאינםלמגורים)בסעיףזה-מענק(,תיתןלבעלינכסיםכאמורהנחהמתשלומי
ההקמהלביובבשלכלשלבימערכתהביובאוחלקם,לפיהאמורבסעיףזה,אלאאם
כןאותומענקכברהובאבחשבוןלצורךקביעתתעריפיתשלומיההקמהלביובשל

אותהמועצהאזוריתהנקוביםבתוספתהשנייהב

התנאיםלמתןההנחה,התקופהשבמהלכהתוענקההנחה,סוגיהנכסיםועילות )ב(
החיובשלגביהםתינתןההנחה,שלבימערכתהביובשבשלהםתינתןההנחהושיעור

ההנחהיהיולפיהתוספתהשתייםעשרהב

מועצהאזוריתשקיבלהמענקולאתיתןלפיוהנחהלבעליהנכסיםמהטעםשהובא )ג(
בחשבוןבעתקביעתתעריפיההקמהלביובכאמורבסעיףקטן)א(תמסורהודעהעל

כךלרשותהממשלתיתבתוך30ימיםמהודעתהמילת"בעלאישורהמענקב

לרשות תעביר האזורית המועצה )ג(, קטן סעיף הודעהלפי זולתאםנמסרה )ד(
הממשלתית,בתוך30ימיםמהודעתהמילת"בעלאישורמענקכאמורבסעיףקטן)א(,
הודעהשבהיפורטוהאזוריםהמסוימיםשבתחומםתחולההנחה,התקופהשבמהלכה
תינתןההנחה,סוגיהנכסיםועילותהחיובשבשלהםתינתןההנחהושיעורההנחה
)ב(,וכןתפרסםהודעהזובאתרהאינטרנטשלהמועצה שחושבכאמורבסעיףקטן

האזוריתב

"אזוריםמסוימים"לענייןסעיףזהיכולשיהיויישוביםמסוימיםבתחוםהמועצה, )ה(
אושכונהאושכונותמסוימותבתחוםהמועצה,אואזורמסויםבתחוםהמועצההמצוי
מחוץלתחוםיישוב,אוכלשטחמסויםשהמענקמיועדלתתהטבהלבעליהנכסים

שבולפיהחלטתהמילת"בב

הצמדה,עדכון
ועיגולסכומים

הסכומיםהנקוביםבתוספתהשנייהובתוספתהשלישיתיעודכנוב־1בינוארבכל25ב )א(
שנה,החלבשנתו201,בדרךשלהצמדתםלמדדהמשוקלל,לפישיעורשינוירכיבי
המדדהמשוקללשפורסמולחודשנובמברהאחרוןשלפנייוםהעדכוןלעומתרכיבי

המדדהמשוקללשפורסמולחודשנובמברשלפניוב

הסכומיםהנקוביםבתוספתהשישיתיעודכנוב־1בינוארבכלשנה,החלבשנת )ב(
הצמדתםלמדדהמחיריםלצרכן,לפישיעורשינוימדדהמחירים ו201,בדרךשל
לצרכןשפורסםלחודשנובמברהאחרוןשלפנייוםהעדכוןלעומתמדדהמחיריםלצרכן

שפורסםלחודשנובמברשלפניוב

הסתייםסכוםתעריףשעודכןכאמורבסעיףזהבשברשלאגורה,ייראההשבר )ג(
שהואחציאגורהאויותרכאגורהשלמהושברשהואפחותמחציאגורה-בטלב

כלליהוראתהשעה-בטליםב26בביטול

תחילתםשלכלליםאלהביוםי"דבטבתהתשע"ח)1בינואר2018(ב27בתחילהותחולה )א(

כלליםאלהיחולועלמועצותאזוריותהמנויותבתוספתהראשונה,ואולםלעניין )ב(
תשלומיהקמהלביוביחולוכלליםאלהעלמועצותאזוריותהמנויותבתוספתהשנייה
בלבד;ולענייןתשלומיהקמהלמיםיחולוכלליםאלהעלמועצותאזוריותהמנויות

בתוספתהשלישיתבלבד,בכפוףלסעיף28ב

בסעיףזה,"דרישהקודמת"-דרישהלתשלוםהיטלביובאוהיטלהנחתצינורות28בהוראותמעבר )א(
שערכההמועצההאזוריתכדין,והומצאהלבעלהנכסלפנייוםהתחילה,ביןשהיתה

לגבישטחקרקעוביןשהיתהלגבישטחבנייהב
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לאהומצאהלבעלנכסדרישהקודמת,לאתטילעליוהמועצההאזוריתלשלם )ב(
היטלביובאוהיטלהנחתצינורותאףאםהיתהמוסמכתלעשותכןלפנייוםהתחילהב

בכפוףלסעיף10,מועצהאזוריתרשאיתלהטילעלבעלנכסלשלםתשלומיהקמה )ג(
לפיכלליםאלהבהתקייםאחדמאלה,ובלבדשלאהומצאהלבעלהנכסדרישהקודמת:

אושרהבקשהלהיתרלבנייהבנכסלפנייוםהתחילהוההיתרלאניתןעד )1(
יוםהתחילה;

התחילה, חורגתבנכסלפנייום בנייה למועצההאזוריתשקיימת נודע )2(
והבנייההחורגתלאנהרסהעדיוםהתחילהב

הומצאהלבעלנכסדרישהקודמתביוםח'בתשריהתשע"ח)28בספטמבר2017( )ד(
אואחריו,תבטלההמועצההאזוריתותחליפהבדרישהלתשלומיהקמהלפיכללים
אלהעלאףשהעילהלחיובלפיסעיף8התקיימהלפנייוםהתחילה,אלאאםכןשילם
בעלהנכסאתהחיובלפיהדרישההקודמתלפנייוםהתחילה;עלאףהאמורבסעיף
15,דרישהלתשלומיהקמהלפיסעיףקטןזהתיפרעבתוך7ימיםמיוםהמצאתהלבעל

הנכסאובמועדשנקבעלתשלוםלפיהדרישההקודמתשבוטלה,לפיהמאוחרב
עלאףהאמורבסעיפים4)2(,ו)א(ו־27)ב(,מועצהאזוריתהמנויהבתוספתהשלושו2בהוראתשעה )א(

עשרה,שלאנקבעולהתעריפיםלתשלומיהקמהלמיםבתוספתהשלישית,רשאית,עד
יוםט"זבטבתהתשפ"א)31בדצמבר2020(אועדלקביעתתעריפיםלתשלומיהקמהלמים
בתוספתהשלישיתלגביאותהמועצהאזורית,לפיהמוקדם,לגבותתשלומיהקמהלמים
לפיכלליםאלה,בשינוייםהמחויבים,כאילוננקבובתוספתהשלישיתלגביאותהמועצה
אזוריתתעריפיהקמהלמיםבשיעוריםהקבועיםלאותהמועצהאזוריתבתוספתהשלוש

עשרה;סעיף25)א(ו–)ג(יחוללגביהתעריפיםשבתוספתהשלושעשרהב

מועצהאזוריתשחלעליהסעיףקטן)א(,תגבה,מיוםי"זבטבתהתשפ"א)1בינואר )ב(
2021(עדקביעתתעריפיםלתשלומיהקמהלמיםלגביאותהמועצהאזוריתבתוספת

השלישית,תעריפיהקמהלמיםכדלקמן,ויחולסעיף25)א(ו–)ג(:

לכלמטרמרובעמשטחהקרקעבנכס-4שקליםחדשים; )1(

לכלמטרמרובעמשטחהבנייהבנכס-20שקליםחדשיםב )2(

עלאףהאמורבסעיף5,מועצהאזוריתשלגביההובאובחשבוןשטחיקרקעאו )ג(
שטחימבניםשלגוףעתירשטחלצורךקביעתתעריףהקמהלביובהקבועבתוספת
השנייהאולצורךקביעתתעריףהקמהלמיםהחללפיסעיףקטן)א(,תוכל,עדיוםג'
בטבתהתש"ף)31בדצמברו201(,לחייבגוףעתירשטחבתשלומיהקמהלגבישטחים
שהובאובחשבוןכאמורולפיתעריףשנקבעכאמור,גםאםלאנקבעלגביאותהמועצה

אזוריתתעריףהקמהלגוףעתירשטחבתוספתהשנייהאוהשלישית,לפיהענייןב

עלאףהאמורבסעיף6)ד(,מועצהאזוריתשלגביההובאובחשבוןשטחיקרקעאו )ד(
שטחימבניםשלמבנהמשקלצורךקביעתתעריףהקמהלביובהקבועבתוספתהשנייה
אולצורךקביעתתעריףהקמהלמיםהחללפיסעיףקטן)א(,תוכל,עדיוםג'בטבת
התש"ף)31בדצמברו201(,לחייבמבנהמשקבתשלומיהקמהלגבישטחיםשהובאו
בחשבוןכאמורולפיתעריףשנקבעכאמור,גםאםלאנקבעלגביאותהמועצהאזורית

תעריףהקמהלמבנהמשקבתוספתהשנייהאוהשלישית,לפיהענייןב

אזוריתהמנויהבפרטים במועצה צרכןגדול על 11)ה(, בסעיף האמור אף על )ה(
)30(,)44(,)46(,)47(או)48(בתוספתהשישיתיחולותעריפיהביובהקבועיםבתוספת
השישיתללאהפחתה,וזאתעדיוםכ"זבסיווןהתשע"ט)30ביוניו201(אועדהמועד
שבויעודכנולראשונהלאחרפרסוםכלליםאלהתעריפיהביובשבתוספתהשישית

לגביאותהמועצהאזורית,לפיהמוקדםמביניהםב

לאהומצאהלבעלנכסדרישהקודמת,לאתטילעליוהמועצההאזוריתלשלם )ב(
היטלביובאוהיטלהנחתצינורותאףאםהיתהמוסמכתלעשותכןלפנייוםהתחילהב

בכפוףלסעיף10,מועצהאזוריתרשאיתלהטילעלבעלנכסלשלםתשלומיהקמה )ג(
לפיכלליםאלהבהתקייםאחדמאלה,ובלבדשלאהומצאהלבעלהנכסדרישהקודמת:

אושרהבקשהלהיתרלבנייהבנכסלפנייוםהתחילהוההיתרלאניתןעד )1(
יוםהתחילה;

התחילה, חורגתבנכסלפנייום בנייה למועצההאזוריתשקיימת נודע )2(
והבנייההחורגתלאנהרסהעדיוםהתחילהב

הומצאהלבעלנכסדרישהקודמתביוםח'בתשריהתשע"ח)28בספטמבר2017( )ד(
אואחריו,תבטלההמועצההאזוריתותחליפהבדרישהלתשלומיהקמהלפיכללים
אלהעלאףשהעילהלחיובלפיסעיף8התקיימהלפנייוםהתחילה,אלאאםכןשילם
בעלהנכסאתהחיובלפיהדרישההקודמתלפנייוםהתחילה;עלאףהאמורבסעיף
15,דרישהלתשלומיהקמהלפיסעיףקטןזהתיפרעבתוך7ימיםמיוםהמצאתהלבעל

הנכסאובמועדשנקבעלתשלוםלפיהדרישההקודמתשבוטלה,לפיהמאוחרב

עלאףהאמורבסעיפים4)2(,ו)א(ו־27)ב(,מועצהאזוריתהמנויהבתוספתהשלושו2ב )א(
עשרה,שלאנקבעולהתעריפיםלתשלומיהקמהלמיםבתוספתהשלישית,רשאית,עד
יוםט"זבטבתהתשפ"א)31בדצמבר2020(אועדלקביעתתעריפיםלתשלומיהקמהלמים
בתוספתהשלישיתלגביאותהמועצהאזורית,לפיהמוקדם,לגבותתשלומיהקמהלמים
לפיכלליםאלה,בשינוייםהמחויבים,כאילוננקבובתוספתהשלישיתלגביאותהמועצה
אזוריתתעריפיהקמהלמיםבשיעוריםהקבועיםלאותהמועצהאזוריתבתוספתהשלוש

עשרה;סעיף25)א(ו–)ג(יחוללגביהתעריפיםשבתוספתהשלושעשרהב

הוראתשעה

מועצהאזוריתשחלעליהסעיףקטן)א(,תגבה,מיוםי"זבטבתהתשפ"א)1בינואר )ב(
2021(עדקביעתתעריפיםלתשלומיהקמהלמיםלגביאותהמועצהאזוריתבתוספת

השלישית,תעריפיהקמהלמיםכדלקמן,ויחולסעיף25)א(ו–)ג(:

לכלמטרמרובעמשטחהקרקעבנכס-4שקליםחדשים; )1(

לכלמטרמרובעמשטחהבנייהבנכס-20שקליםחדשיםב )2(

עלאףהאמורבסעיף5,מועצהאזוריתשלגביההובאובחשבוןשטחיקרקעאו )ג(
שטחימבניםשלגוףעתירשטחלצורךקביעתתעריףהקמהלביובהקבועבתוספת
השנייהאולצורךקביעתתעריףהקמהלמיםהחללפיסעיףקטן)א(,תוכל,עדיוםג'
בטבתהתש"ף)31בדצמברו201(,לחייבגוףעתירשטחבתשלומיהקמהלגבישטחים
שהובאובחשבוןכאמורולפיתעריףשנקבעכאמור,גםאםלאנקבעלגביאותהמועצה

אזוריתתעריףהקמהלגוףעתירשטחבתוספתהשנייהאוהשלישית,לפיהענייןב

עלאףהאמורבסעיף6)ד(,מועצהאזוריתשלגביההובאובחשבוןשטחיקרקעאו )ד(
שטחימבניםשלמבנהמשקלצורךקביעתתעריףהקמהלביובהקבועבתוספתהשנייה
אולצורךקביעתתעריףהקמהלמיםהחללפיסעיףקטן)א(,תוכל,עדיוםג'בטבת
התש"ף)31בדצמברו201(,לחייבמבנהמשקבתשלומיהקמהלגבישטחיםשהובאו
בחשבוןכאמורולפיתעריףשנקבעכאמור,גםאםלאנקבעלגביאותהמועצהאזורית

תעריףהקמהלמבנהמשקבתוספתהשנייהאוהשלישית,לפיהענייןב

בפרטים במועצהאזוריתהמנויה עלצרכןגדול 11)ה(, בסעיף האמור אף על )ה(
)30(,)44(,)46(,)47(או)48(בתוספתהשישיתיחולותעריפיהביובהקבועיםבתוספת
השישיתללאהפחתה,וזאתעדיוםכ"זבסיווןהתשע"ט)30ביוניו201(אועדהמועד
שבויעודכנולראשונהלאחרפרסוםכלליםאלהתעריפיהביובשבתוספתהשישית

לגביאותהמועצהאזורית,לפיהמוקדםמביניהםב
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תוספת ראשונה
)הגדרת"מועצהאזוריתבסעיף2וסעיף27)ב((

כלליםאלהיחולועלכלאחתמהמועצותהאזוריותהאלה:

המועצההאזוריתאלבטוף; 1ב

המועצההאזוריתאלקסום; 2ב

המועצההאזוריתאלונה; 3ב

המועצההאזוריתאשכול; 4ב

המועצההאזוריתבארטוביה; 5ב

המועצההאזוריתבוסתןאלמרג'; 6ב

המועצההאזוריתבנישמעון; 7ב

המועצההאזוריתברנר; 8ב

המועצההאזוריתגדרות; וב

המועצההאזוריתגולן; 10ב

המועצההאזוריתגזר; 11ב

המועצההאזוריתגןרווה; 12ב

המועצההאזוריתדרוםהשרון; 13ב

המועצההאזוריתהגלבוע; 14ב

המועצההאזוריתהגלילהעליון; 15ב

המועצההאזוריתהגלילהתחתון; 16ב

המועצההאזוריתהערבההתיכונה; 17ב

המועצההאזוריתזבולון; 18ב

המועצההאזוריתחבלאילות; ו1ב

המועצההאזוריתחבליבנה; 20ב

המועצההאזוריתחבלמודיעין; 21ב

המועצההאזוריתחוףאשקלון; 22ב

המועצההאזוריתחוףהכרמל; 23ב

המועצההאזוריתחוףהשרון; 24ב

המועצההאזוריתיואב; 25ב

המועצההאזוריתלבהשרון; 26ב

המועצההאזוריתלכיש; 27ב

המועצההאזוריתמבואותהחרמון; 28ב

המועצההאזוריתמגידו; ו2ב

המועצההאזוריתמטהאשר; 30ב

המועצההאזוריתמטהיהודה; 31ב

המועצההאזוריתמנשה; 32ב

המועצההאזוריתמעלהיוסף; 33ב

המועצההאזוריתמרוםגליל; 34ב

המועצההאזוריתמרחבים; 35ב

המועצההאזוריתמשגב; 36ב

המועצההאזוריתנוהמדבר; 37ב

המועצההאזוריתנחלשורק; 38ב

המועצההאזוריתעמקהירדן; ו3ב

המועצההאזוריתעמקהמעיינות; 40ב

המועצההאזוריתעמקחפר; 41ב

המועצההאזוריתעמקיזרעאל; 42ב

המועצההאזוריתעמקלוד; 43ב

המועצההאזוריתרמתנגב; 44ב

המועצההאזוריתשדותנגב; 45ב

המועצההאזוריתשערהנגב; 46ב

המועצההאזוריתשפיר; 47ב

המועצההאזוריתתמרב 48ב

תוספת שנייה
)הגדרת"שטחהקרקע"בסעיף2,וסעיפים4)1(,6,5)ב(,6)ד()3(,8)ה(,ו)א(ו–)ו(,24)א(,25)א(,

27)ב(,ו2)ג(ו–)ד(והתוספתהשתייםעשרה(

תשלומיהקמהלביובלנכסבמועצותהאזוריותהמפורטותבטבלהשלהלןיחושבוכמכפלה
שלשטחהקרקעוהבנייןשבנכסבמטריםרבועיםבסכומיםבשקליםחדשים,לפיהיישוב
והרכיביםלחיוב,הקבועיםבטבלהזו,ובנכסלמגוריםבתחוםהמועצותהאזוריותשבפרטים
)4(,)7(,)11(,)17(,)18(,)21(,)23(,)25(,)28(,)ו2(,)31(,)40(ו–)42(בטבלהיהיהשטחהקרקע

המרבילכליחידתדיור500מטריםרבועים:
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פרט
שםהמועצה

האזורית
שמותהיישובים/

רכיביםלחיובסוגהנכס

תעריף
בשקלים
חדשים

למטררבוע
בנייה

תעריף
בשקלים
חדשים

למטררבוע
קרקע

)1(




אלבטוף









300ב45ביבציבורי

0ו4ב10ביבמאסף

010ב25מיתקנישאיבה

150ב23מכוןלטיפולבשפכים

00אלקסום)2(

)3(


אלונה





26ב1332ב16ביבציבורי

04ב5227ב13ביבמאסףומיתקנים

)4(



אשכול







65ב6527ב27ביבציבורי

76ב7614ב14ביבמאסף

2ובו21ובו1מכוןלטיפולבשפכים

74ב476ב13ביבציבוריבארטוביה)5(

85ב15ו6ב31ביבמאסףומיתקנים

ו7ב5824בו4מכוןלטיפולבשפכים

05ב0323ב14בוסתןאלמרג')6(

)א(ביתקמהבנישמעון)7(
ואבשלום

35בו582ב12ביבציבורי

52בוו0ב4ביבמאסף

ו4ב2114ב6מכוןלטיפולבשפכים

11ב3317ב7ביבציבורי)ב(גבעותבר

84ב5047ב20ביבמאסף

54ב5210ב4מכוןלטיפולבשפכים

00ב4445ב21ביבציבורי)ג(יחדיו

03ב50ו2בו1ביבמאסף

38ב24ו1ב12ביבציבורי)ד(משמרהנגב

70בו841בוביבמאסף

78ב14ו3ב7מכוןלטיפולבשפכים

55בו833ב21ביבציבורי)ה(נבטים

3וב650וב16ביבמאסף

57בו782ב14ביבמאסף)ו(קיבוץדביר

66ב3320ב10מכוןלטיפולבשפכים

)ז(קיבוץדביר-
הרחבה

33ב1624ב12ביבציבורי

פרט
שםהמועצה

האזורית
שמותהיישובים/

רכיביםלחיובסוגהנכס

תעריף
בשקלים
חדשים

למטררבוע
בנייה

תעריף
בשקלים
חדשים

למטררבוע
קרקע

)1(




אלבטוף









300ב45ביבציבורי

0ו4ב10ביבמאסף

010ב25מיתקנישאיבה

150ב23מכוןלטיפולבשפכים

00אלקסום)2(

)3(


אלונה





26ב1332ב16ביבציבורי

04ב5227ב13ביבמאסףומיתקנים

)4(



אשכול







65ב6527ב27ביבציבורי

76ב7614ב14ביבמאסף

2ובו21ובו1מכוןלטיפולבשפכים

74ב476ב13ביבציבוריבארטוביה)5(

85ב15ו6ב31ביבמאסףומיתקנים

ו7ב5824בו4מכוןלטיפולבשפכים

05ב0323ב14בוסתןאלמרג')6(

)א(ביתקמהבנישמעון)7(
ואבשלום

35בו582ב12ביבציבורי

52בוו0ב4ביבמאסף

ו4ב2114ב6מכוןלטיפולבשפכים

11ב3317ב7ביבציבורי)ב(גבעותבר

84ב5047ב20ביבמאסף

54ב5210ב4מכוןלטיפולבשפכים

00ב4445ב21ביבציבורי)ג(יחדיו

03ב50ו2בו1ביבמאסף

38ב24ו1ב12ביבציבורי)ד(משמרהנגב

70בו841בוביבמאסף

78ב14ו3ב7מכוןלטיפולבשפכים

55בו833ב21ביבציבורי)ה(נבטים

3וב650וב16ביבמאסף

57בו782ב14ביבמאסף)ו(קיבוץדביר

66ב3320ב10מכוןלטיפולבשפכים

)ז(קיבוץדביר-
הרחבה

33ב1624ב12ביבציבורי
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פרט
שםהמועצה

האזורית
שמותהיישובים/

רכיביםלחיובסוגהנכס

תעריף
בשקלים
חדשים

למטררבוע
בנייה

תעריף
בשקלים
חדשים

למטררבוע
קרקע

17בו583בו1ביבציבוריברנר)8(

73ב378ב4ביבמאסףומיתקנים

87ב444ב2מכוןלטיפולבשפכים

58ב725ב16ביבציבוריגדרות)ו(

6וב33ו8ב101ביבמאסף

07ב236ב18מכוןלטיפולבשפכים

50ב724בו1ביבמאסףגולן)10(

25ב8ו0ב36מכוןלטיפולבשפכים

52ב7812ב18ביבציבוריגזר)11(

41ב1013ב20ביבמאסף

30ב65וב7מכוןלטיפולבשפכים

50ב13ו3בוביבציבורי)א(נכסלמגוריםגןרווה)12(

68ב0331ב22ביבמאסף











44ב8218ב12תחנתשאיבה

)ב(נכסאחר



27ב5513בוביבציבורי

14ב4131ב22ביבמאסף

12ב0418ב13תחנתשאיבה

33ב15ו2ב107ביבציבורידרוםהשרון)13(

76ב332בו1ביבמאסףומיתקנים

58ב032ב18מכוןלטיפולבשפכים

46ב121וב42ביבציבוריהגלבוע)14(

ביבמאסףומכוןלטיפול
בשפכים

66ב3815ב31

53ב5624ב45ביבציבוריהגלילהעליון)15(

14ב416ב11ביבמאסף

45ב7015ב28מכוןלטיפולבשפכים

78ב4411ב82ביבציבוריהגלילהתחתון)16(

46ב237ב52ביבמאסףומיתקנים

ו5ב7ו0ב53מכוןלטיפולבשפכים

ו6ב2718ב37ביבציבוריהערבההתיכונה)17(

38ב755ב10ביבמאסף

88ב7611ב23מכוןלטיפולבשפכים
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פרט
שםהמועצה

האזורית
שמותהיישובים/

רכיביםלחיובסוגהנכס

תעריף
בשקלים
חדשים

למטררבוע
בנייה

תעריף
בשקלים
חדשים

למטררבוע
קרקע

45בו21וב38ביבציבורי)א(לכלנכסזבולון)18(

)ב(כפרחסידים,
איבטין,חוואלד,
ראסעלי,נופית,

כפרהנוער
תלרגבואזור

התעשייהחסידים

ביבמאסףרכסים-
זבולון

06ב112ב4

)ג(חוואלד,ראס
עלי,נופיתותל

רגב

תחנתמאסףנחל
ציפורי

5ובו0ובו1

)ד(כפרחסידים,
איבטין,חוואלד,

ראסעלי,כפר
הנוער,נופית

ותלרגב

64ב1ו2ב3תחנתחסידיםגדולה

26ב533ב6תחנתחסידיםקטנה)ה(כפרחסידים

04בו071ב38תחנתא-ב-כ)ו(כפרביאליק

)ז(רמתיוחנן,
כפרמכבי,

חוואלד,ראס
עלי,נופית,תל

רגבוחוותצופים

בשפכים לטיפול מכון
זבולון

68ב357ב15

)ח(ביתהמעצר
קישון,ביתספר

כרמלזבולון,
קיבוץיגור,

מתחםקניותיגור
וקנטריקלאב

בשפכים לטיפול מכון
יגור

ווב4וובו

48ב124ב1ביבמאסף)א(אילותחבלאילות)ו1(

16ב038ב2מכוןלטיפולבשפכים

08ב0228ב7ביבמאסף)ב(אליפז

32ב5750ב12ביבציבורי)ג(באראורה

02ב004ב1ביבמאסף

14ב0332ב8מכוןלטיפולבשפכים

6וב2428ב7ביבמאסף)ד(גרופית

10ב2837בומכוןלטיפולבשפכים

פרט
שםהמועצה

האזורית
שמותהיישובים/

רכיביםלחיובסוגהנכס

תעריף
בשקלים
חדשים

למטררבוע
בנייה

תעריף
בשקלים
חדשים

למטררבוע
קרקע

45בו21וב38ביבציבורי)א(לכלנכסזבולון)18(

)ב(כפרחסידים,
איבטין,חוואלד,
ראסעלי,נופית,

כפרהנוער
תלרגבואזור

התעשייהחסידים

ביבמאסףרכסים-
זבולון

06ב112ב4

)ג(חוואלד,ראס
עלי,נופיתותל

רגב

תחנתמאסףנחל
ציפורי

5ובו0ובו1

)ד(כפרחסידים,
איבטין,חוואלד,

ראסעלי,כפר
הנוער,נופית

ותלרגב

64ב1ו2ב3תחנתחסידיםגדולה

26ב533ב6תחנתחסידיםקטנה)ה(כפרחסידים

04בו071ב38תחנתא-ב-כ)ו(כפרביאליק

)ז(רמתיוחנן,
כפרמכבי,

חוואלד,ראס
עלי,נופית,תל

רגבוחוותצופים

בשפכים לטיפול מכון
זבולון

68ב357ב15

)ח(ביתהמעצר
קישון,ביתספר

כרמלזבולון,
קיבוץיגור,

מתחםקניותיגור
וקנטריקלאב

בשפכים לטיפול מכון
יגור

ווב4וובו

48ב124ב1ביבמאסף)א(אילותחבלאילות)ו1(

16ב038ב2מכוןלטיפולבשפכים

08ב0228ב7ביבמאסף)ב(אליפז

32ב5750ב12ביבציבורי)ג(באראורה

02ב004ב1ביבמאסף

14ב0332ב8מכוןלטיפולבשפכים

6וב2428ב7ביבמאסף)ד(גרופית

10ב2837בומכוןלטיפולבשפכים
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פרט
שםהמועצה

האזורית
שמותהיישובים/

רכיביםלחיובסוגהנכס

תעריף
בשקלים
חדשים

למטררבוע
בנייה

תעריף
בשקלים
חדשים

למטררבוע
קרקע

34ב837ב1מכוןלטיפולבשפכים)ה(חניוןיעלים

04ב8014ב3ביבמאסף)ו(יהל

38ב3473ב18מכוןלטיפולבשפכים

53ב3ו8ב0ביבמאסף)ז(יוטבתה

31ב0764ב16מכוןלטיפולבשפכים

35ב132ו0ב33ביבמאסף)ח(לוטן

ו7בו454ב12מכוןלטיפולבשפכים

25ב8243ב10ביבמאסף)ט(נאותסמדר

21ב8027ב6מכוןלטיפולבשפכים

42ב8515ב3ביבמאסף)י(נווהחריף

76בו448ב22מכוןלטיפולבשפכים

03ב5118ב4ביבמאסף)יא(סמר

16ב4ו54ב23מכוןלטיפולבשפכים

52ב3773ב18ביבמאסף)יב(קטורה

50ב3837בומכוןלטיפולבשפכים

05ב0323ב14חבליבנה)20(

47ב7321ב10ביבציבוריחבלמודיעין)21(

55ב3212ב6ביבמאסף

38ב1816ב8ביבציבוריחוףאשקלון)22(

53ב2712ב6ביבמאסף

06ב5315ב7מכוןלטיפולבשפכים

)א(ביתאורן,חוףהכרמל)23(
הבונים,

החותרים,ימין
אורד,כפר

הנוערגלים,כפר
הנוערסיתרין,

כלאדמון,מאיר
שפיה,מלון

יערותהכרמל,
מעגןמיכאל,

מעייןצבי,ניר
עציון,עיןכרמל

ושדותים

ו7ב145ב23ביבמאסף

36ב4713ב53מכוןלטיפולבשפכים
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פרט
שםהמועצה

האזורית
שמותהיישובים/

רכיביםלחיובסוגהנכס

תעריף
בשקלים
חדשים

למטררבוע
בנייה

תעריף
בשקלים
חדשים

למטררבוע
קרקע

)ב(לכליישוב
אחר

ו8ב5717ב71ביבציבורי

ו7ב145ב23ביבמאסף

36ב4713ב53מכוןלטיפולבשפכים

81ב6810ב75ביבציבוריחוףהשרון)24(

ו4ב471ב10ביבמאסף

7וב752ב20מיתקנים

8וב37ו4בוביבציבורי)א(ביתניריואב)25(

03בו26ב2ביבמאסף

47בו37ב2מכוןלטיפולבשפכים

ו0ב2721ב5ביבציבורי)ב(גלאון

ו2ב8215ב3ביבמאסף

68ב672ב0מכוןלטיפולבשפכים

61ב1271וב67ביבמאסף)ג(גלאוןרפתות

47ב87135ב33מכוןלטיפולבשפכים

30ב8347ב11ביבציבורי)ד(נחלה

53ב21ו3ב5ביבמאסף

0וב73וב0מכוןלטיפולבשפכים

)ה(נחלה
הרחבה

53ב21ו3ב5ביבמאסף

0וב73וב0מכוןלטיפולבשפכים

43ב8627ב6ביבמאסף)ו(חמייואב

38ב6ו5ב1מכוןלטיפולבשפכים

62ב1548ב12ביבציבורי)ז(נגבה

02ב261ב0ביבמאסף

01ב251ב0מכוןלטיפולבשפכים

25ב5630ב7ביבמאסף)ח(נגבהרפת

43ב4ו61ב23מכוןלטיפולבשפכים

02ב261ב0ביבמאסף)ט(נגבההרחבה

01ב251ב0מכוןלטיפולבשפכים

21ב5574ב18ביבמאסף)י(סגולתיואב

78ב7018ב4מכוןלטיפולבשפכים

פרט
שםהמועצה

האזורית
שמותהיישובים/

רכיביםלחיובסוגהנכס

תעריף
בשקלים
חדשים

למטררבוע
בנייה

תעריף
בשקלים
חדשים

למטררבוע
קרקע

)ב(לכליישוב
אחר

ו8ב5717ב71ביבציבורי

ו7ב145ב23ביבמאסף

36ב4713ב53מכוןלטיפולבשפכים

81ב6810ב75ביבציבוריחוףהשרון)24(

ו4ב471ב10ביבמאסף

7וב752ב20מיתקנים

8וב37ו4בוביבציבורי)א(ביתניריואב)25(

03בו26ב2ביבמאסף

47בו37ב2מכוןלטיפולבשפכים

ו0ב2721ב5ביבציבורי)ב(גלאון

ו2ב8215ב3ביבמאסף

68ב672ב0מכוןלטיפולבשפכים

61ב1271וב67ביבמאסף)ג(גלאוןרפתות

47ב87135ב33מכוןלטיפולבשפכים

30ב8347ב11ביבציבורי)ד(נחלה

53ב21ו3ב5ביבמאסף

0וב73וב0מכוןלטיפולבשפכים

)ה(נחלה
הרחבה

53ב21ו3ב5ביבמאסף

0וב73וב0מכוןלטיפולבשפכים

43ב8627ב6ביבמאסף)ו(חמייואב

38ב6ו5ב1מכוןלטיפולבשפכים

62ב1548ב12ביבציבורי)ז(נגבה

02ב261ב0ביבמאסף

01ב251ב0מכוןלטיפולבשפכים

25ב5630ב7ביבמאסף)ח(נגבהרפת

43ב4ו61ב23מכוןלטיפולבשפכים

02ב261ב0ביבמאסף)ט(נגבההרחבה

01ב251ב0מכוןלטיפולבשפכים

21ב5574ב18ביבמאסף)י(סגולתיואב

78ב7018ב4מכוןלטיפולבשפכים
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פרט
שםהמועצה

האזורית
שמותהיישובים/

רכיביםלחיובסוגהנכס

תעריף
בשקלים
חדשים

למטררבוע
בנייה

תעריף
בשקלים
חדשים

למטררבוע
קרקע

)יא(שדהיואב



36ב8431ב7ביבציבורי

08ב5210ב2ביבמאסף

47ב371ב0מכוןלטיפולבשפכים

)יב(אזור
תעשייהורדון




52ב8815ב3ביבציבורי

4וב7418ב4ביבמאסף

11ב038ב2מכוןלטיפולבשפכים

)יג(ורדון



55ב1464ב16ביבציבורי

8וב25ו4ב6ביבמאסף

ו8ב7318ב4מכוןלטיפולבשפכים

)יד(סגולה



17ב5וו7ב23ביבציבורי

20ב3013ב3ביבמאסף

27ב078ב2מכוןלטיפולבשפכים

)טו(סגולה
הרחבה



20ב3013ב3ביבמאסף

27ב078ב2מכוןלטיפולבשפכים

)טז(אלעזי



33ב5822ב5ביבציבורי

71ב1848ב12ביבמאסף

03ב2633ב8מכוןלטיפולבשפכים

)יז(כפרהרי"ף



67ב6770ב17ביבציבורי

36ב3425ב6ביבמאסף

07ב773ב0מכוןלטיפולבשפכים

)יח(כפרהרי"ף
הרחבה



36ב3425ב6ביבמאסף

07ב773ב0מכוןלטיפולבשפכים

55ב6450ב12ביבציבורי)יט(רבדים

37ב10ו5ב2ביבמאסף

77ב200ב0מכוןלטיפולבשפכים

)כ(רבדים
רפתות



15ב183ו7ב45ביבמאסף

13ב5438בומכוןלטיפולבשפכים
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פרט
שםהמועצה

האזורית
שמותהיישובים/

רכיביםלחיובסוגהנכס

תעריף
בשקלים
חדשים

למטררבוע
בנייה

תעריף
בשקלים
חדשים

למטררבוע
קרקע

64ב8ו1ב2ביבציבורי)כא(מרכזיואב

14ב0312ב3ביבמאסף

47ב371ב0מכוןלטיפולבשפכים

61ב2124בו4ביבציבורילבהשרון)26(

00ב016ב12ביבמאסף

00ב018ב16הולכהומיתקנים

40ב8111ב22מכוןלטיפולבשפכים

8וב441ב113ביבציבורילכיש)27(

8וב1ו6ב71ביבמאסף

מבואות)28(
החרמון

7וב718וב18ביבציבורי

ביבמאסףומכוןלטיפול
בשפכים

0וב043וב43

)א(גלעד,דליה,מגידו)ו2(
רמותמנשה,
אלייקים,עין

השופט,הזורע,
יקנעםהמושבה





25ב5634ב8ביבציבורי

84ב77וב1ביבמאסף

22ב807ב1מיתקנים

64ב4117ב4מכוןלטיפולבשפכים

)ב(רמותהשופט,
עיןהעמק,גבעת

עוז,מגידו,משמר
העמק,מדרךעוז,

מבואכרמל



25ב5634ב8ביבציבורי

84ב77וב1ביבמאסף

64ב4117ב4מכוןלטיפולבשפכים

)ג(אורחןהכרמל
ומחנהג'וערה




84ב77וב1ביבמאסף

22ב807ב1מיתקנים

64ב4117ב4מכוןלטיפולבשפכים

)ד(גןלאומי
מגידו



84ב77וב1ביבמאסף

64ב4117ב4מכוןלטיפולבשפכים

פרט
שםהמועצה

האזורית
שמותהיישובים/

רכיביםלחיובסוגהנכס

תעריף
בשקלים
חדשים

למטררבוע
בנייה

תעריף
בשקלים
חדשים

למטררבוע
קרקע

64ב8ו1ב2ביבציבורי)כא(מרכזיואב

14ב0312ב3ביבמאסף

47ב371ב0מכוןלטיפולבשפכים

61ב2124בו4ביבציבורילבהשרון)26(

00ב016ב12ביבמאסף

00ב018ב16הולכהומיתקנים

40ב8111ב22מכוןלטיפולבשפכים

8וב441ב113ביבציבורילכיש)27(

8וב1ו6ב71ביבמאסף

מבואות)28(
החרמון

7וב718וב18ביבציבורי

ביבמאסףומכוןלטיפול
בשפכים

0וב043וב43

)א(גלעד,דליה,מגידו)ו2(
רמותמנשה,
אלייקים,עין

השופט,הזורע,
יקנעםהמושבה





25ב5634ב8ביבציבורי

84ב77וב1ביבמאסף

22ב807ב1מיתקנים

64ב4117ב4מכוןלטיפולבשפכים

)ב(רמותהשופט,
עיןהעמק,גבעת

עוז,מגידו,משמר
העמק,מדרךעוז,

מבואכרמל



25ב5634ב8ביבציבורי

84ב77וב1ביבמאסף

64ב4117ב4מכוןלטיפולבשפכים

)ג(אורחןהכרמל
ומחנהג'וערה




84ב77וב1ביבמאסף

22ב807ב1מיתקנים

64ב4117ב4מכוןלטיפולבשפכים

)ד(גןלאומי
מגידו



84ב77וב1ביבמאסף

64ב4117ב4מכוןלטיפולבשפכים
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פרט
שםהמועצה

האזורית
שמותהיישובים/

רכיביםלחיובסוגהנכס

תעריף
בשקלים
חדשים

למטררבוע
בנייה

תעריף
בשקלים
חדשים

למטררבוע
קרקע

17ב1733ב33ביבציבורימטהאשר)30(

83ב836ב6ביבמאסף

43ב437ב7מכוןלטיפולבשפכים

73ב32ו1ב8ביבציבורימטהיהודה)31(

13ב0424ב6חיבורלביבמאסףראשי

43ב8615ב3ביבמאסף

6ובו50ב2מכוןלטיפולבשפכים

36ב3631ב31ביבציבורימנשה)32(

13בו13בוביבמאסף

51ב5110ב10מכוןלטיפולבשפכים

)א(מגוריםמעלהיוסף)33(


85ב8312ב63ביבמאסףומיתקנים

ו4ב670ב2מכוןלטיפולבשפכים

)ב(עסקים,
מוסדות

ותעשייה

83ב1513ב70ביבמאסףומיתקנים

ו4ב30וב2מכוןלטיפולבשפכים

4וב8717ב35ביבציבורימרוםהגליל)34(

30ב6113ב26ביבמאסףומיתקנים

46ב215וב30מכוןלטיפולבשפכים

05ב0323ב14מרחבים)35(

41ב0712ב62ביבציבורימשגב)36(

04ב1810ב50ביבמאסףומיתקנים

32ב632ב11מכוןלטיפולבשפכים

00נווהמדבר)37(

05ב0323ב14נחלשורק)38(

34ב3412ב12ביבציבוריעמקהירדן)ו3(

71ב2113ב33ביבמאסףומיתקנים

03ב0313ב13מכוןלטיפולבשפכים

78ב232וב10ביבציבוריעמקהמעיינות)40(

)א(מגוריםעמקחפר)41(


56ב2727ב112ביבציבורי

21ב3720ב82ביבמאסף

)ב(עסקים
ומוסדות

31ב30ו4ב123ביבציבורי

23ב6022ב0וביבמאסף
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פרט
שםהמועצה

האזורית
שמותהיישובים/

רכיביםלחיובסוגהנכס

תעריף
בשקלים
חדשים

למטררבוע
בנייה

תעריף
בשקלים
חדשים

למטררבוע
קרקע

31ב30ו4ב123ביבציבורי)ג(תעשייה

23ב6022ב0וביבמאסף

61ב6711ב38ביבציבוריעמקיזרעאל)42(

ווב814ובו4ביבמאסף

30ב6414ב47מכוןלטיפולבשפכים

3וב2440ב10ביבציבוריעמקלוד)43(

53ב385ב1ביבמאסף

00רמתנגב)44(

38ב5416ב23ביבציבורי)א(מגוריםשדותנגב)45(

15בו07ב13ביבמאסף

43ב7612ב17מכוןלטיפולבשפכים

)ב(עסקים
ומוסדות

38ב5416ב23ביבציבורי

8וב6810ב15ביבמאסף

1וב3014ב21מכוןלטיפולבשפכים

38ב5416ב23ביבציבורי)ג(תעשייה

8וב6810ב15ביבמאסף

1וב3014ב21מכוןלטיפולבשפכים

)א(אזורשערהנגב)46(
תעשייה

68ב365ב11ביבציבורי

05ב101ב2ביבמאסף

)ב(יכני,נירעם
וגבים

24ב470ב0ביבמאסף

20ב400ב0ביבמאסף)ג(קרייתחינוך

07ב26ו5ב42ביבציבורישפיר)47(

5וב1413ב28ביבמאסף

56ב234בומכוןלטיפולבשפכים

75ב101ב23ביבציבורי)א(לכלנכסתמר)48(

44ב760ב5ביבמאסף

)ב(לכלנכס
למעטנווהזוהר

ועיןבוקק

70ב642ב35מכוןלטיפולבשפכים

ס"חהתשס"א,עמ'20ב 18

פרט
שםהמועצה

האזורית
שמותהיישובים/

רכיביםלחיובסוגהנכס

תעריף
בשקלים
חדשים

למטררבוע
בנייה

תעריף
בשקלים
חדשים

למטררבוע
קרקע

31ב30ו4ב123ביבציבורי)ג(תעשייה

23ב6022ב0וביבמאסף

61ב6711ב38ביבציבוריעמקיזרעאל)42(

ווב814ובו4ביבמאסף

30ב6414ב47מכוןלטיפולבשפכים

3וב2440ב10ביבציבוריעמקלוד)43(

53ב385ב1ביבמאסף

00רמתנגב)44(

38ב5416ב23ביבציבורי)א(מגוריםשדותנגב)45(

15בו07ב13ביבמאסף

43ב7612ב17מכוןלטיפולבשפכים

)ב(עסקים
ומוסדות

38ב5416ב23ביבציבורי

8וב6810ב15ביבמאסף

1וב3014ב21מכוןלטיפולבשפכים

38ב5416ב23ביבציבורי)ג(תעשייה

8וב6810ב15ביבמאסף

1וב3014ב21מכוןלטיפולבשפכים

)א(אזורשערהנגב)46(
תעשייה

68ב365ב11ביבציבורי

05ב101ב2ביבמאסף

)ב(יכני,נירעם
וגבים

24ב470ב0ביבמאסף

20ב400ב0ביבמאסף)ג(קרייתחינוך

07ב26ו5ב42ביבציבורישפיר)47(

5וב1413ב28ביבמאסף

56ב234בומכוןלטיפולבשפכים

75ב101ב23ביבציבורי)א(לכלנכסתמר)48(

44ב760ב5ביבמאסף

)ב(לכלנכס
למעטנווהזוהר

ועיןבוקק

70ב642ב35מכוןלטיפולבשפכים

ס"חהתשס"א,עמ'20ב 18
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תוספת שלישית
)הגדרת"שטחהקרקע"בסעיף2,וסעיפים4)2(,6,5)ג(ו–)ד()3(,8)ה(,ו)א(ו–)ו(,25)א(,27)ב(,

ו2)א(עד)ד((

תשלומיהקמהלמיםלנכסבמועצותהאזוריותהמפורטותלהלןיחושבוכמכפלהשלשטח
הקרקעוהבנייןשבנכסבמטריםרבועיםבסכומיםבשקליםחדשים,לפיהיישובוהרכיבים

לחיוב,הקבועיםלהלן:

תוספת רביעית
)סעיפים8)ב(ו–)ו((

טופס1
)סעיף8)ב((

לכלהמעוניין,

בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב,מאשר/תבזהכיהמועצההאזורית הח"ממהנדס/תהמועצההאזורית
מצויהבעיצומהשלעריכתתכניות/אישרהתכניות]מחקאתהמיותר[ל–]סמןבמקומות

הנוגעיםלעניין[

הקמהשלמערכתמיםהמאפשרתאתחיבורהנכס/יםבבבבבבבבבבבבבבבבלראשונהלאספקתמים;

הנכס/ים חיבור את המאפשרת ביוב מערכת של שלב או ביוב מערכת של הקמה  
בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבלראשונהלאספקתביוב;

הקמהשלשלבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבשלמערכתהביובשישמשאתהנכס/יםבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב;

וכיהמועצההאזוריתהחליטהלפרסםמכרזלביצועההקמהאולהתקשרבדרךאחרתכדין
עםגורםשיבצעאתההקמה,בתוך12חודשיםב

בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב     בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב
מהנדס/תהמועצההאזוריתבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב     תאריך

טופס2
)סעיף8)ו((

לכלהמעוניין,

הח"ממהנדס/תהמועצההאזוריתבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב,מאשר/תבזהכישטחהבנייההמסומן
בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבתשריטהמצ"ב,בגודלשלבבבבבבבבבבבבבבבבמטריםרבועים,נבנהבלאהיתרבנייה/חורג
מהשטחשהותרלבנייהבהיתרהבנייה]מחקאתהמיותר[;כיבנייהמסוגשטחהבנייה
האמורבאהבמנייןהשטחיםלפיתקנותהתכנוןוהבנייה)חישובשטחיםואחוזיבנייה

בתכניותובהיתרים(,התשנ"ב-2וו1ו1,וגודלוהנקובלעילחושבלפיתקנותהאמורותב

בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב    בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב
מהנדס/תהמועצההאזוריתבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב     תאריך

ק"תהתשנ"ב,עמ'8ו7;התשע"ג,עמ'ו61בב ו1



1ו6 קובץהתקנות14ו7,י"גבטבתהתשע"ח,2017ב12ב31

תוספת חמישית
)סעיף8)ד()2((

טופסהמחאהוויתורעלזכויותלגביתשתיתאספקתמיםשלספקאחר
מספרנכסבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב שםבעלהנכסבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

טלפוןלבירוריםבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב מספרזהותבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב
פקסימילהבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב כתובתבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

דואראלקטרוניבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

לכבוד
]שםהמועצההאזורית[

אניהחתוםמטהבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב,מספרזהותבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

]סמןבמקוםהנכון;בהעדרסימוןתחולהאפשרותהמתאימהבפועללנסיבותב[

ממחה)מעביר(אליכםבזהכלזכותשעומדתליכלפיספקהמיםבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב)להלן- 
הספקהאחר(לגביהתשתיותששימשולאספקתמיםלנכסהמתוארלעילבאמצעותהספק
האחרולגביהתשלומיםששולמובעדן,אםישליזכויותכאמור,ובכפוףלהמחאה)העברה(
כאמור,אנימוותרעלכלטענהותביעהכלפיהספקהאחרוכלפיהמועצההאזוריתלגבי

הזכויותהאמורותב

מאשרבזהכילאעומדתליכלזכותכלפיספקהמיםבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב)להלן-הספק 
האחר(לגביהתשתיותששימשולאספקתמיםלנכסהמתוארלעילבאמצעותהספקהאחר
ולגביהתשלומיםששולמובעדן,ומוותרעלכלטענהותביעהכלפיהספקהאחרוכלפי

המועצההאזוריתלגביזכויותכאמורב

חתימתבעלהנכסבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב תאריךבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

תוספת שישית
)סעיף11)1(,)2()ג(,)3(עד)5(,25)ב(ו–ו2)ה((

תשלומיהביובלכלנכסבמועצותהאזוריותהמפורטותבטבלהשלהלןיחושבוכמכפלה
שלמטריםמעוקביםמיםשסופקולנכסאולפימטריםמעוקביםשפכיםשסולקומהנכס

בסכומיםהקבועיםלהלן:

פרט
שםהמועצה

האזורית
שמותהיישובים/

רכיביםלחיובסוגהנכס

תעריף
בשקלים
חדשים
-חיוב

לפימטר
מעוקב

מים

תעריף
בשקלים
חדשים
-חיוב

לפימטר
מעוקב
שפכים

תפעולביבציבוריוביבאלבטוף)1(
מאסף

36ב231ב1

34ב221ב1מכוןלטיפולבשפכים

30ב270ב0שיקום

00אלקסום)2(

תוספת חמישית
)סעיף8)ד()2((

טופסהמחאהוויתורעלזכויותלגביתשתיתאספקתמיםשלספקאחר
מספרנכסבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב שםבעלהנכסבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

טלפוןלבירוריםבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב מספרזהותבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב
פקסימילהבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב כתובתבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

דואראלקטרוניבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

לכבוד
]שםהמועצההאזורית[

אניהחתוםמטהבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב,מספרזהותבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

]סמןבמקוםהנכון;בהעדרסימוןתחולהאפשרותהמתאימהבפועללנסיבותב[

ממחה)מעביר(אליכםבזהכלזכותשעומדתליכלפיספקהמיםבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב)להלן- 
הספקהאחר(לגביהתשתיותששימשולאספקתמיםלנכסהמתוארלעילבאמצעותהספק
האחרולגביהתשלומיםששולמובעדן,אםישליזכויותכאמור,ובכפוףלהמחאה)העברה(
כאמור,אנימוותרעלכלטענהותביעהכלפיהספקהאחרוכלפיהמועצההאזוריתלגבי

הזכויותהאמורותב

מאשרבזהכילאעומדתליכלזכותכלפיספקהמיםבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב)להלן-הספק 
האחר(לגביהתשתיותששימשולאספקתמיםלנכסהמתוארלעילבאמצעותהספקהאחר
ולגביהתשלומיםששולמובעדן,ומוותרעלכלטענהותביעהכלפיהספקהאחרוכלפי

המועצההאזוריתלגביזכויותכאמורב

חתימתבעלהנכסבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב תאריךבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

תוספת שישית
)סעיף11)1(,)2()ג(,)3(עד)5(,25)ב(ו–ו2)ה((

תשלומיהביובלכלנכסבמועצותהאזוריותהמפורטותבטבלהשלהלןיחושבוכמכפלה
שלמטריםמעוקביםמיםשסופקולנכסאולפימטריםמעוקביםשפכיםשסולקומהנכס

בסכומיםהקבועיםלהלן:

פרט
שםהמועצה

האזורית
שמותהיישובים/

רכיביםלחיובסוגהנכס

תעריף
בשקלים
חדשים
-חיוב

לפימטר
מעוקב

מים

תעריף
בשקלים
חדשים
-חיוב

לפימטר
מעוקב
שפכים

תפעולביבציבוריוביבאלבטוף)1(
מאסף

36ב231ב1

34ב221ב1מכוןלטיפולבשפכים

30ב270ב0שיקום

00אלקסום)2(
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פרט
שםהמועצה

האזורית
שמותהיישובים/

רכיביםלחיובסוגהנכס

תעריף
בשקלים
חדשים
-חיוב

לפימטר
מעוקב

מים

תעריף
בשקלים
חדשים
-חיוב

לפימטר
מעוקב
שפכים

6וב670ב0ביבציבוריאלונה)3(

11ב080ב0ביבמאסף

55ב1ו0ב1מיתקניםותחנותשאיבה

65ב450ב0שיקום

7וב082ב2מכוןלטיפולבשפכים

48ב340ב0תפעולביבציבוריאשכול)4(

40ב280ב0תפעולביבמאסף

66ב460ב0מכוןלטיפולבשפכים

57ב101ב1שיקום

13ב1ו7ב0החזרהון

65ב151ב1תפעולבארטוביה)5(

54ב782ב1מכוןלטיפולבשפכים

71ב500ב0שיקום

17ב313ב2בוסתןאלמרג')6(

)א(לכלנכסבנישמעון)7(
למעטפארקעידן

10ב771ב0תפעולביבציבורי

ו1ב831ב0תפעולביבמאסף

82ב570ב0שיקום

74ב221ב1מכוןלטיפולבשפכים

60ב121ב1תפעול)ב(פארקעידן

77ב42וב1מכוןלטיפולבשפכים

50ב350ב0שיקום

)א(גבעתברנר,ברנר)8(
ביתאליעזרי,

בניה,וקדרון

72ב201ב1תפעולביבציבורי

תפעולביבמאסףומכון
לטיפולבשפכים

31ב21וב0

58ב400ב0שיקוםביבציבורי

שיקוםביבמאסףומכון
לטיפולבשפכים

00ב701ב0

72ב201ב1תפעולביבציבורי)ב(גבתון

תפעולביבמאסףומכון
לטיפולבשפכים

23ב562ב1

58ב400ב0שיקוםביבציבורי
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פרט
שםהמועצה

האזורית
שמותהיישובים/

רכיביםלחיובסוגהנכס

תעריף
בשקלים
חדשים
-חיוב

לפימטר
מעוקב

מים

תעריף
בשקלים
חדשים
-חיוב

לפימטר
מעוקב
שפכים

34ב642ב1תפעולגדרות)ו(

5וב371ב1מכוןלטיפולבשפכים

25ב871ב0שיקום

30ב612ב1תפעולגולן)10(

67ב470ב0שיקום

16ב512ב1מכוןלטיפולבשפכים

68ב480ב0ביבציבוריגזר)11(

38ב61וב0ביבמאסף

ו5ב111ב1מכוןלטיפולבשפכים

43ב300ב0שיקוםביבציבורי

87ב610ב0שיקוםביבמאסף

02ב525ב3תפעולגןרווה)12(

05ב731ב0שיקום

74ב221ב1תפעולדרוםהשרון)13(

86ב301ב1מכוןלטיפולבשפכים

2וב650ב0שיקום

04ב731ב0תפעולביבציבוריהגלבוע)14(

ו3ב373ב2תפעולביבמאסף

47ב330ב0שיקום

58ב101ב1ביבציבוריהגלילהעליון)15(

5וב670ב0מכוןלטיפולבשפכים

43ב300ב0ביבמאסף

56ב0ו3ב0שיקוםביבציבורי

לטיפול מכון שיקום
בשפכים

ו5ב420ב0

61ב430ב0שיקוםביבמאסף

48ב041ב1תפעולביבציבוריהגלילהתחתון)16(

תפעולביבמאסףומכון
לטיפולבשפכים

47ב732ב1

33ב31וב0שיקום

36ב51וב0ביבציבוריהערבההתיכונה)17(

57ב400ב0ביבמאסף

פרט
שםהמועצה

האזורית
שמותהיישובים/

רכיביםלחיובסוגהנכס

תעריף
בשקלים
חדשים
-חיוב

לפימטר
מעוקב

מים

תעריף
בשקלים
חדשים
-חיוב

לפימטר
מעוקב
שפכים

34ב642ב1תפעולגדרות)ו(

5וב371ב1מכוןלטיפולבשפכים

25ב871ב0שיקום

30ב612ב1תפעולגולן)10(

67ב470ב0שיקום

16ב512ב1מכוןלטיפולבשפכים

68ב480ב0ביבציבוריגזר)11(

38ב61וב0ביבמאסף

ו5ב111ב1מכוןלטיפולבשפכים

43ב300ב0שיקוםביבציבורי

87ב610ב0שיקוםביבמאסף

02ב525ב3תפעולגןרווה)12(

05ב731ב0שיקום

74ב221ב1תפעולדרוםהשרון)13(

86ב301ב1מכוןלטיפולבשפכים

2וב650ב0שיקום

04ב731ב0תפעולביבציבוריהגלבוע)14(

ו3ב373ב2תפעולביבמאסף

47ב330ב0שיקום

58ב101ב1ביבציבוריהגלילהעליון)15(

5וב670ב0מכוןלטיפולבשפכים

43ב300ב0ביבמאסף

56ב0ו3ב0שיקוםביבציבורי

לטיפול מכון שיקום
בשפכים

ו5ב420ב0

61ב430ב0שיקוםביבמאסף

48ב041ב1תפעולביבציבוריהגלילהתחתון)16(

תפעולביבמאסףומכון
לטיפולבשפכים

47ב732ב1

33ב31וב0שיקום

36ב51וב0ביבציבוריהערבההתיכונה)17(

57ב400ב0ביבמאסף
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פרט
שםהמועצה

האזורית
שמותהיישובים/

רכיביםלחיובסוגהנכס

תעריף
בשקלים
חדשים
-חיוב

לפימטר
מעוקב

מים

תעריף
בשקלים
חדשים
-חיוב

לפימטר
מעוקב
שפכים

14ב801ב0מכוןלטיפולבשפכים

31ב21וב0שיקום

07ב452ב1תפעולביבציבוריזבולון)18(

ביבמאסףומכוןלטיפול
בשפכים

27ב3ו2ב2

66ב460ב0שיקום

לטיפולחבלאילות)ו1( ומכון תפעול
בשפכים

52ב762ב1

68ב480ב0שיקום

3וב351ב1תפעולביבציבוריביתגמליאלחבליבנה)20(

ו4ב041ב1מכוןלטיפולבשפכים

24ב572ב1שיקום

30ב313ב2החזרהון

56ב1ו0ב1ביבציבוריחבלמודיעין)21(

6וב680ב0ביבמאסף

78ב550ב0שיקום

ו4ב041ב1מכוןלטיפולבשפכים

42ב3ו3ב2תפעולביבציבוריחוףאשקלון)22(

תפעולביבמאסףומכון
לטיפולבשפכים

0וב331ב1

21ב150ב0שיקום

)א(ביתאורן,חוףהכרמל)23(
הבונים,ימין

אורד,כפר
הנוערגלים,כפר

הנוערסיתרין,
כלאדמון,מאיר

שפיה,מלון
יערותהכרמל,

מעגןמיכאל,
מעייןצבי,ניר

עציון,עיןכרמל
ושדותים

40ב084ב3

)ב(כליישוב
אחרבמועצה

51ב865ב3
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פרט
שםהמועצה

האזורית
שמותהיישובים/

רכיביםלחיובסוגהנכס

תעריף
בשקלים
חדשים
-חיוב

לפימטר
מעוקב

מים

תעריף
בשקלים
חדשים
-חיוב

לפימטר
מעוקב
שפכים

72ב211ב1תפעולביבציבוריחוףהשרון)24(

75ב520ב0תפעולביבמאסף

55ב1ו0ב1מכוןלטיפולבשפכים

54ב380ב0שיקום

ווב0ו6ב0החזרהון

ו5ב470ב0תפעול)א(ביתניריואב)25(

ו5ב470ב0מכוןלטיפולבשפכים

53ב221ב1שיקום

15ב21וב0תפעול)ב(גלאוןונחלה

35ב280ב0מכוןלטיפולבשפכים

14ב11וב0שיקום

)ג(שדהיואב,
קיבוץנגבה
ומתחםחמי

יואב

31ב250ב0תפעול

48ב0ו3ב0מכוןלטיפולבשפכים

8וב780ב0שיקום

)ד(ורדון,סגולה
ואזורתעשייה

ורדון

17ב31וב0תפעול

25ב200ב0מכוןלטיפולבשפכים

ווב0ו7ב0שיקום

)ה(רבדים,כפר
הרי"ף,אלעזי
ומתחםמרכז

יואב

ו6ב351ב1תפעול

25ב200ב0מכוןלטיפולבשפכים

37ב1ו0ב1שיקום

ו0ב462ב1תפעוללבהשרון)26(

26ב283ב2מכוןלטיפולבשפכים

62ב430ב0שיקום

70ב361ב1תפעוללכיש)27(

35ב081ב1מכוןלטיפולבשפכים

פרט
שםהמועצה

האזורית
שמותהיישובים/

רכיביםלחיובסוגהנכס

תעריף
בשקלים
חדשים
-חיוב

לפימטר
מעוקב

מים

תעריף
בשקלים
חדשים
-חיוב

לפימטר
מעוקב
שפכים

72ב211ב1תפעולביבציבוריחוףהשרון)24(

75ב520ב0תפעולביבמאסף

55ב1ו0ב1מכוןלטיפולבשפכים

54ב380ב0שיקום

ווב0ו6ב0החזרהון

ו5ב470ב0תפעול)א(ביתניריואב)25(

ו5ב470ב0מכוןלטיפולבשפכים

53ב221ב1שיקום

15ב21וב0תפעול)ב(גלאוןונחלה

35ב280ב0מכוןלטיפולבשפכים

14ב11וב0שיקום

)ג(שדהיואב,
קיבוץנגבה
ומתחםחמי

יואב

31ב250ב0תפעול

48ב0ו3ב0מכוןלטיפולבשפכים

8וב780ב0שיקום

)ד(ורדון,סגולה
ואזורתעשייה

ורדון

17ב31וב0תפעול

25ב200ב0מכוןלטיפולבשפכים

ווב0ו7ב0שיקום

)ה(רבדים,כפר
הרי"ף,אלעזי
ומתחםמרכז

יואב

ו6ב351ב1תפעול

25ב200ב0מכוןלטיפולבשפכים

37ב1ו0ב1שיקום

ו0ב462ב1תפעוללבהשרון)26(

26ב283ב2מכוןלטיפולבשפכים

62ב430ב0שיקום

70ב361ב1תפעוללכיש)27(

35ב081ב1מכוןלטיפולבשפכים
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פרט
שםהמועצה

האזורית
שמותהיישובים/

רכיביםלחיובסוגהנכס

תעריף
בשקלים
חדשים
-חיוב

לפימטר
מעוקב

מים

תעריף
בשקלים
חדשים
-חיוב

לפימטר
מעוקב
שפכים

51ב410ב0שיקום

מבואות)28(
החרמון

36ב51וב0ביבציבורי

5וב361ב1ביבמאסף

27ב1ו8ב0שיקום

2וב640ב0מכוןלטיפולבשפכים

73ב211ב1תפעולביבציבורימגידו)ו2(

תפעולביבמאסף
ומט"ש

53ב473ב2

6וב670ב0שיקום

4וב361ב1תפעולמטהאשר)30(

56ב0ו3ב0שיקוםביבציבורי

שיקוםביבמאסף
ומכוןלטיפולבשפכים

42ב300ב0

ביבמאסףומכון
לטיפולבשפכים

ו1ב542ב1

ו7ב62וב1תפעולמטהיהודה)31(

73ב211ב1מכוןלטיפולבשפכים

82ב281ב1שיקום

42ב1ווב0תפעולביבציבורימנשה)32(

4וב660ב0ביבמאסף

57ב101ב1מכוןלטיפולבשפכים

26ב180ב0שיקום

6וב072ב2תפעולמעלהיוסף)33(

56ב0ו3ב0מכוןלטיפולבשפכים

1וב640ב0שיקום

57ב802ב1תפעולמרוםהגליל)34(

72ב500ב0מכוןלטיפולבשפכים

73ב211ב1שיקום

74ב221ב1תפעולמרחבים)35(

71ב0ו4ב0מכוןלטיפולבשפכים

58ב410ב0שיקום
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פרט
שםהמועצה

האזורית
שמותהיישובים/

רכיביםלחיובסוגהנכס

תעריף
בשקלים
חדשים
-חיוב

לפימטר
מעוקב

מים

תעריף
בשקלים
חדשים
-חיוב

לפימטר
מעוקב
שפכים

04ב283ב2תפעולמשגב)36(

45ב1ו0ב1מכוןלטיפולבשפכים

20ב01וב0שיקום

00נווהמדבר)37(

45ב2ו7ב1תפעולנחלשורק)38(

71ב251ב1מכוןלטיפולבשפכים

8וב680ב0ביבציבוריעמקהירדן)ו3(

35ב250ב0שיקוםביבציבורי

7וב381ב1ביבמאסף

ו4ב041ב1שיקוםביבמאסף

26ב881ב0מכוןלטיפולבשפכים

ו8ב710ב0תפעולביבציבורי)א(לכלנכסעמקהמעיינות)40(

60ב480ב0ביבמאסף

41ב131ב1מכוןלטיפולבשפכים

21ב170ב0טיפולשלישוני

36ב1ו0ב1שיקום

החזרהוןמכוןלטיפול
בשפכים

40ב320ב0

)ב(לכלנכס
למעטנכסים

ששילמוהיטל
ביובבמושב

מנחמיה

88ב302ב2החזרהוןביבמאסף

14ב801ב0ביבציבוריעמקחפר)41(

0וב630ב0ביבמאסףומיתקנים

ו3ב672ב1מכוןלטיפולבשפכים

40ב280ב0שיקוםביבציבורי

מאסף ביב שיקום
ומיתקנים

31ב220ב0

31ב051ב1ביבציבוריעמקיזרעאל)42(

ו1ב51וב0ביבמאסף

02ב821ב0מכוןלטיפולבשפכים

פרט
שםהמועצה

האזורית
שמותהיישובים/

רכיביםלחיובסוגהנכס

תעריף
בשקלים
חדשים
-חיוב

לפימטר
מעוקב

מים

תעריף
בשקלים
חדשים
-חיוב

לפימטר
מעוקב
שפכים

04ב283ב2תפעולמשגב)36(

45ב1ו0ב1מכוןלטיפולבשפכים

20ב01וב0שיקום

00נווהמדבר)37(

45ב2ו7ב1תפעולנחלשורק)38(

71ב251ב1מכוןלטיפולבשפכים

8וב680ב0ביבציבוריעמקהירדן)ו3(

35ב250ב0שיקוםביבציבורי

7וב381ב1ביבמאסף

ו4ב041ב1שיקוםביבמאסף

26ב881ב0מכוןלטיפולבשפכים

ו8ב710ב0תפעולביבציבורי)א(לכלנכסעמקהמעיינות)40(

60ב480ב0ביבמאסף

41ב131ב1מכוןלטיפולבשפכים

21ב170ב0טיפולשלישוני

36ב1ו0ב1שיקום

החזרהוןמכוןלטיפול
בשפכים

40ב320ב0

)ב(לכלנכס
למעטנכסים

ששילמוהיטל
ביובבמושב

מנחמיה

88ב302ב2החזרהוןביבמאסף

14ב801ב0ביבציבוריעמקחפר)41(

0וב630ב0ביבמאסףומיתקנים

ו3ב672ב1מכוןלטיפולבשפכים

40ב280ב0שיקוםביבציבורי

מאסף ביב שיקום
ומיתקנים

31ב220ב0

31ב051ב1ביבציבוריעמקיזרעאל)42(

ו1ב51וב0ביבמאסף

02ב821ב0מכוןלטיפולבשפכים
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פרט
שםהמועצה

האזורית
שמותהיישובים/

רכיביםלחיובסוגהנכס

תעריף
בשקלים
חדשים
-חיוב

לפימטר
מעוקב

מים

תעריף
בשקלים
חדשים
-חיוב

לפימטר
מעוקב
שפכים

62ב141ב1תפעולעמקלוד)43(

44ב310ב0ביבמאסף

21ב552ב1מכוןלטיפולבשפכים

78ב550ב0שיקום

60בו72ב6)א(אגןמשאביםרמתנגב)44(

84ב7ו4ב5)ב(אגןניצנה

42ב207ב5)ג(אגןשדהבוקר

72ב500ב0ביבציבורישדותנגב)45(

68ב181ב1ביבמאסףומיתקנים

63ב440ב0שיקום

81ב72וב1מכוןלטיפולבשפכים

17ב120ב0ביבציבורי)א(איביםשערהנגב)46(

20ב140ב0ביבציבורי)ב(יכיני

78ב550ב0ביבציבורי)ג(מכללתספיר

)ד(אזורתעשייה
שערהנגב

וספירים

23ב160ב0ביבציבוריוביבמאסף

)ה(נחלעוז,כפר
עזה,מפלסים,ניר
עם,ארז,אורהנר,

יכיני,ברורחיל
וקיבוץדורות

18ב821ב0ביבמאסף

17ב120ב0שיקום)ו(לכלנכס

02ב113ב2מכוןלטיפולבשפכים

73ב510ב0ביבציבורישפיר)47(

6וב670ב0ביבמאסףומיתקנים

4וב361ב1מכוןלטיפולבשפכים

66ב460ב0שיקום

)א(עיןגדי,נאותתמר)48(
הכיכרועיןתמר

77ב045ב4ביבציבוריוביבמאסף

85ב600ב0שיקום

)ב(נווהזוהרועין
בוקק

77ב65וב2ביבציבוריוביבמאסף
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פרט
שםהמועצה

האזורית
שמותהיישובים/

רכיביםלחיובסוגהנכס

תעריף
בשקלים
חדשים
-חיוב

לפימטר
מעוקב

מים

תעריף
בשקלים
חדשים
-חיוב

לפימטר
מעוקב
שפכים

86ב440ב0שיקום

החזרהוןמכוןלטיפול
בשפכים

81ב31וב0

תוספת שביעית
)סעיפים11)2()ג(ו–)ד((

טופס1

טופסבקשהלהפחתתכמותהמיםהמחושבתלצורךחיובבתשלומיביובבעקבותהשקייתגינון

שםהיישוב:בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב מועצהאזורית:בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

כתובתהצרכן:בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב שםהצרכן:בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

שטחמבנה)קומתהקרקע(:בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב שטחקרקע:בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

נתוני הגינון בנכס: 1ב

שטחמדשאהבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבמטרמרובע)להלן-מ"ר(

שטחשיחיםועציםבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבמ"ר

שטחפרחיםוורדיםבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבמ"ר

סךהכולכמותשנתיתמחושבתלהשקייתגינון)סכוםהכמויות(=בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבמ"ק
אושנה)נציגהמועצהימלאנתוןזה(

נתוני הצריכה בנכס: 2ב

עלהצרכןלצרףלבקשתואתחשבונותהמיםלתקופהשל12חודשיםלפנימועד
הגשתהבקשהב

סךהכולכמותהמיםלביתשנמדדהבמד–המיםבכניסהלנכס:בבבבבבבבבבבבבבבבמ"קאושנה
)נציגהמועצהימלאנתוןזה(

שיטת החיוב: 3ב

הכמותלחיובתחושבלפיהנמוךמהשניים:הפחתהשל60%מכמותהמיםב–12
החודשיםהאחרוניםאולפיצורכיהגינה;

ההפחתהבכמויותשמוזרמותלביובתחושבלגביכמותהמיםהיומיתהמאושרת
להפחתהבמכפלתימיהחיובבכלתקופתחיובב

פרט
שםהמועצה

האזורית
שמותהיישובים/

רכיביםלחיובסוגהנכס

תעריף
בשקלים
חדשים
-חיוב

לפימטר
מעוקב

מים

תעריף
בשקלים
חדשים
-חיוב

לפימטר
מעוקב
שפכים

86ב440ב0שיקום

החזרהוןמכוןלטיפול
בשפכים

81ב31וב0

תוספת שביעית
)סעיפים11)2()ג(ו–)ד((

טופס1

טופסבקשהלהפחתתכמותהמיםהמחושבתלצורךחיובבתשלומיביובבעקבותהשקייתגינון

שםהיישוב:בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב מועצהאזורית:בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

כתובתהצרכן:בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב שםהצרכן:בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

שטחמבנה)קומתהקרקע(:בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב שטחקרקע:בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

נתוני הגינון בנכס: 1ב

שטחמדשאהבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבמטרמרובע)להלן-מ"ר(

שטחשיחיםועציםבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבמ"ר

שטחפרחיםוורדיםבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבמ"ר

סךהכולכמותשנתיתמחושבתלהשקייתגינון)סכוםהכמויות(=בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבמ"ק
אושנה)נציגהמועצהימלאנתוןזה(

נתוני הצריכה בנכס: 2ב

עלהצרכןלצרףלבקשתואתחשבונותהמיםלתקופהשל12חודשיםלפנימועד
הגשתהבקשהב

סךהכולכמותהמיםלביתשנמדדהבמד–המיםבכניסהלנכס:בבבבבבבבבבבבבבבבמ"קאושנה
)נציגהמועצהימלאנתוןזה(

שיטת החיוב: 3ב

הכמותלחיובתחושבלפיהנמוךמהשניים:הפחתהשל60%מכמותהמיםב–12
החודשיםהאחרוניםאולפיצורכיהגינה;

ההפחתהבכמויותשמוזרמותלביובתחושבלגביכמותהמיםהיומיתהמאושרת
להפחתהבמכפלתימיהחיובבכלתקופתחיובב
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הצהרת הצרכן: 4ב

אנימצהירכיאנימשקהאתשטחיהגינוןבנכסשעליהםהצהרתילפיהפירוטלעילב

אנימתחייבכיאםיהיהשינויבשטחיהשקייתהגינוןהעולהעל10%מהשטחשהוצהר
בסעיף1לטופס,אדווחעלכךבהקדםלמועצההאזורית,ולאיאוחרמ–30ימיםלאחר

השינוי;

אנימתחייבכיאאפשרלגורמיםמטעםהמועצההאזוריתלבצעבדיקהבנכסכדילבדוק
אתאמינותהנתונים;בדיקהזותיעשהבתיאוםמראשובכפוףלהימצאותיבנכס;

ידועליכיאםיימצאואי–התאמותבדיווח,רשאיתהמועצההאזוריתלתקןאתכמויות
המיםלחיובבתשלומיביובממועדאישורההפחתהולאיותרמ–12חודשיםאחורהב

על החתום:
חתימהבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב שםבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבתאריךבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

החלטת המועצה האזורית
לנכסאושרה/לאאושרההפחתהשלבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבמטריםמעוקביםמיוםבבבבבבבבבבבבבבבבבבעדיום

בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב
נימוקים:בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

על החתום:
שם:בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבתפקיד:בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבחתימה+חותמת:בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבתאריך:בבבבבבבבבבבבבבבבבבב

תוספת שמינית
)סעיפים11)4(,13)ב((

עלשפכיםאסוריםלפיפסקה)1(להלן,ברפתותהמצויותבתחוםהמועצותהאזוריות 1ב
המנויותבתוספתהראשונה,יחולוהוראותאלה:

שפכיםהמכיליםאחדאויותרמהמרכיביםהמפורטיםבטורא'בטבלהשבפסקה)2( )1(
הםשפכיםאסורים,ובלבדשהריכוזשלהמרכיבהנמדדעולהעלהריכוזהמפורטלצדו
בטורב',מעברלריכוזוהנמדדבמיםהמסופקיםלרפתבצירוףערךאי–ודאותהבדיקה

כפישדיווחההמעבדה;

סכוםלחיובבעדשפכיםכאמורבפסקה)1(יחושבלפיהנוסחהשלהלן: )2(

p
wp

px
s W

CC
CC

P ×
−

−
=



בנוסחהזו-

Ps-התעריףבשקליםחדשיםלמטרמעוקבשפכים1;

Cx-ריכוזהמרכיב,במיליגרםלליטר,בשפכיהרפת;

Cp-ריכוזהמותרשלהמרכיבבשפכיהרפת,במיליגרםלליטרנוסףעלריכוזושנמדד
במיהרקע;

Cw-הריכוזהממוצעשלהמרכיבבמיםמותפלים,במיליגרםלליטר;

Wp-התעריףהקבועבסעיף7)ב(2ב1ב1ב3אבכלליהמים)תעריפיםלמיםהמסופקים
מאתמקורות(,התשמ"ז-87ו1;

ובלבדשערךPsלאיעלהעל20שקליםחדשיםלמטרמעוקבשפכיםב 1
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טורג'טורב'טורא'
CpCwמרכיב

180020בכלוריד

260015בנתרן

רפתהמצויהבתחוםהמועצותהאזוריותהמנויותבתוספתהראשונההמזרימהשפכים 2ב
חריגים,המכיליםאחדאויותרמהמרכיביםהמנוייםבטורא',בריכוזיםהעוליםעלהריכוזים
המפורטיםבטורב'מעברלערךאי–ודאותהבדיקהכפישדיווחההמעבדה,תחויבלפיפרט2
בתוספתהשלישיתלכלליהתעריפיםלתאגידים,ובלבדשהריכוזהקובעלצורךחישובהחיוב

לאיעלהעלהריכוזהמרביהמפורטבטורג'לגביהשנההנוגעתלעניין:

טורא'מרכיב
טורב'

ריכוז-מיליגרםלליטר

טורג'
לשנת2018-ריכוזמרבי

לחיוב-
מיליגרםלליטר

)TSS(4003,000כללמוצקיםמרחפים

)COD(8005,000צריכתחמצןכימית

50450חנקןקיילדל2

2P–0ו15זרחןכ

עלדיגוםרפתיחולוההוראותהאלה: 3ב

רפתתידגם4פעמיםבשנהויידגמובההמרכיביםהאלה:COD,כלוריד,נתרן, )1(
;P–זרחןכ,TSS,)TKN(חנקןקיילדל

מיקוםהדיגוםברפתיהיהבנקודהשלאחרמיתקניהקדםלטיפולבשפכים; )2(

דיגוםלפיפסקה)1(יהיהדיגוםחטףכהגדרתובכללישפכיתעשייהב )3(

כמותהמיםלחיובהשפכיםלפיתוספתזותהיה: 4ב

לפימטרמעוקבמיםשנמדדבכניסהלחצרההמתנהולמכוןהחליבהבמכפלה )1(
של7ב0;

בהעדרמד–מיםבכניסהלחצרההמתנהולמכוןהחליבה,כמויותהמיםלחיוב )2(
יהיו35%מכמויותהמיםשנמדדובכניסהלרפת;

)1(ו–)2(,ברפתשמותקןבהמד–שפכיםבהסכמה, עלאףהאמורבפסקאות )3(
תחויבהרפתלפיכמויותהשפכיםשנמדדובמד–השפכיםב

תוספת תשיעית
)סעיף12)ב(ו–)ג((

נמסרהלרשותהממשלתיתהודעהכיספקאחרלאהעבירמידעהדרושלמועצה 1ב
האזוריתלצורךחיובצרכןבתשלומיביובכאמורבסעיף12)ב(לכללים,רשאיתהרשות
הממשלתיתלהורותלמועצההאזוריתלמסורמידענוסףלרשותהממשלתיתלענייןזה,וכן
רשאיתהרשותהממשלתית,לאחרששמעהאתעמדתהמועצההאזורית,להורותלרשות
המקומיתלחייבאתהצרכןלפיכמויותמיםאושפכים,לפיהעניין,שיחושבובאופןשתורה

הרשותהממשלתיתב

טורג'טורב'טורא'
CpCwמרכיב

180020בכלוריד

260015בנתרן

רפתהמצויהבתחוםהמועצותהאזוריותהמנויותבתוספתהראשונההמזרימהשפכים 2ב
חריגים,המכיליםאחדאויותרמהמרכיביםהמנוייםבטורא',בריכוזיםהעוליםעלהריכוזים
המפורטיםבטורב'מעברלערךאי–ודאותהבדיקהכפישדיווחההמעבדה,תחויבלפיפרט2
בתוספתהשלישיתלכלליהתעריפיםלתאגידים,ובלבדשהריכוזהקובעלצורךחישובהחיוב

לאיעלהעלהריכוזהמרביהמפורטבטורג'לגביהשנההנוגעתלעניין:

טורא'מרכיב
טורב'

ריכוז-מיליגרםלליטר

טורג'
לשנת2018-ריכוזמרבי

לחיוב-
מיליגרםלליטר

)TSS(4003,000כללמוצקיםמרחפים

)COD(8005,000צריכתחמצןכימית

50450חנקןקיילדל2

2P–0ו15זרחןכ

עלדיגוםרפתיחולוההוראותהאלה: 3ב

רפתתידגם4פעמיםבשנהויידגמובההמרכיביםהאלה:COD,כלוריד,נתרן, )1(
;P–זרחןכ,TSS,)TKN(חנקןקיילדל

מיקוםהדיגוםברפתיהיהבנקודהשלאחרמיתקניהקדםלטיפולבשפכים; )2(

דיגוםלפיפסקה)1(יהיהדיגוםחטףכהגדרתובכללישפכיתעשייהב )3(

כמותהמיםלחיובהשפכיםלפיתוספתזותהיה: 4ב

לפימטרמעוקבמיםשנמדדבכניסהלחצרההמתנהולמכוןהחליבהבמכפלה )1(
של7ב0;

בהעדרמד–מיםבכניסהלחצרההמתנהולמכוןהחליבה,כמויותהמיםלחיוב )2(
יהיו35%מכמויותהמיםשנמדדובכניסהלרפת;

)1(ו–)2(,ברפתשמותקןבהמד–שפכיםבהסכמה, עלאףהאמורבפסקאות )3(
תחויבהרפתלפיכמויותהשפכיםשנמדדובמד–השפכיםב

תוספת תשיעית
)סעיף12)ב(ו–)ג((

נמסרהלרשותהממשלתיתהודעהכיספקאחרלאהעבירמידעהדרושלמועצה 1ב
האזוריתלצורךחיובצרכןבתשלומיביובכאמורבסעיף12)ב(לכללים,רשאיתהרשות
הממשלתיתלהורותלמועצההאזוריתלמסורמידענוסףלרשותהממשלתיתלענייןזה,וכן
רשאיתהרשותהממשלתית,לאחרששמעהאתעמדתהמועצההאזורית,להורותלרשות
המקומיתלחייבאתהצרכןלפיכמויותמיםאושפכים,לפיהעניין,שיחושבובאופןשתורה

הרשותהממשלתיתב

רפתתחויבבטיפולהמרכיביםהאלהרקאםהמכוןלטיפולבשפכיםמרחיקאותםב 2
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חלפו0וימיםלפחותמיוםמסירתהודעהלרשותהממשלתיתכאמורבסעיף12)ב( 2ב
לכלליםולאניתנההוראהאחרתשלהרשותהממשלתיתכאמורבפרט1לתוספתזו,רשאית
המועצההאזוריתלחייבאתהצרכןבתשלומיביובלפיכמויותהשפכיםשלהלן,מוכפלות

בתעריףלמטרמעוקבשפכיםשבתוספתהשישית:

פרט
סוגהחיובמשנה

כמותשפכיםלחודש
במטריםמעוקבים

המועצההאזוריתתחייבלפיביחידתדיור-)1(
פרטימשנה)א(או)ב(

לפישיקולדעתהולפינתונים
שבידה-

48ב13)א(כמותשפכיםליחידתדיור

)ב(כמותשפכיםלנפש
ביחידתדיור

17ב5

בביתמלון,צימר,)2(
בתיספר

75ב18כמותשפכיםלחדר

13ב2כמותשפכיםלפרהחולבתברפתות)3(

לפיהוראותהרשותבעסקיםאחרים)4(
הממשלתית

תוספת עשירית
)סעיף17(

טופס בקשה לבירור דרישה לתשלומי הקמה
מספרהנכס:בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב שםבעלהנכס:בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

טלפוןלבירורים:בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב מספרזהות:בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב
מספרפקסימילה:בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב כתובת:בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב
דואראלקטרוני:בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

לכבוד
]שםהמועצההאזורית[

בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב,מבקשבירורבעניין בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב,מספרזהות אניהחתוםמטה
בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב)ישלצייןאתמספרדרישתהתשלוםשלגביה דרישתהתשלוםמספר
מבוקשהבירור(,בשלטעותשחלהבדרישתהתשלום,לפיכלליהמיםוהביוב)תשלומים

בעדשירותימיםוביובבמועצותאזוריות(,התשע"ח-2017)להלן-הכללים(ב

להלןפרטיםעדכנייםבדברדרישתהתשלום:

שםבעלהנכס:בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב מספרזהותהחייב:בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

מועדהבקשההמקורי:בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב שטחהמגרשהמחויב:בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

כתובתהנכס:בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב שימושעיקריבנכס:בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

הענייניםשלגביהםאנימגישבקשהלבירורזוהם:

השטחהמחויבבתשלומיהקמה; 

זהותהחייבבתשלומיהקמה; 

קיומושלתשלוםקודםשלפיסעיף10לכלליםמחייבאתביטולהחיובאואתהקטנת 
סכוםדרישתהתשלום;ב
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טעותסופר,טעותבתיאוראדםאונכס,בתאריך,במספראובחישוב,אוטעותטכנית 
אחרתבדרישתהתשלוםב

בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב להלןפירוטהבקשהונימוקיה:
בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

מצורפיםבזהמסמכיםלתמיכתבקשתיזוב

חתימתהמבקש/תבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב תאריךבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

תוספת אחת עשרה
)סעיף22)א((

שיעורהכספיםמתוךתשלומיהביובשתעבירמועצהאזוריתלקרןשיקוםהואכמפורט
להלן:

שמותהיישוביםמועצהאזוריתפרט

שיעורהכספים
המיועדלקרן

השיקום

85%בואלבטוף)1(

00%ב15אלקסום)2(

41%ב10אלונה)3(

00%ב37אשכול)4(

%ו4ב14בארטוביה)5(

00%ב15בוסתןאלמרג')6(

בנישמעון)7(


81%ב16)א(לכלנכסלמעטפארקעידן

26%ב10)ב(פארקעידן

ברנר)8(


)א(גבעתברנר,ביתאליעזרי,בניה,
וקדרון

25%ב34

77%ב12)ב(גבתון

51%ב22גדרות)ו(

02%ב13גולן)10(

38%ב38גזר)11(

%ו2ב17גןרווה)12(

38%ב20דרוםהשרון)13(

%ו5בוהגלבוע)14(

31%ב37הגלילהעליון)15(

13%ב25הגלילהתחתון)16(

הערבה)17(
התיכונה

00%ב30

03%ב11זבולון)18(

24%ב21חבלאילות)ו1(

6%וב24ביתגמליאלחבליבנה)20(

טעותסופר,טעותבתיאוראדםאונכס,בתאריך,במספראובחישוב,אוטעותטכנית 
אחרתבדרישתהתשלוםב

בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב להלןפירוטהבקשהונימוקיה:
בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

מצורפיםבזהמסמכיםלתמיכתבקשתיזוב

חתימתהמבקש/תבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב תאריךבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב

תוספת אחת עשרה
)סעיף22)א((

שיעורהכספיםמתוךתשלומיהביובשתעבירמועצהאזוריתלקרןשיקוםהואכמפורט
להלן:

שמותהיישוביםמועצהאזוריתפרט

שיעורהכספים
המיועדלקרן

השיקום

85%בואלבטוף)1(

00%ב15אלקסום)2(

41%ב10אלונה)3(

00%ב37אשכול)4(

%ו4ב14בארטוביה)5(

00%ב15בוסתןאלמרג')6(

בנישמעון)7(


81%ב16)א(לכלנכסלמעטפארקעידן

26%ב10)ב(פארקעידן

ברנר)8(


)א(גבעתברנר,ביתאליעזרי,בניה,
וקדרון

25%ב34

77%ב12)ב(גבתון

51%ב22גדרות)ו(

02%ב13גולן)10(

38%ב38גזר)11(

%ו2ב17גןרווה)12(

38%ב20דרוםהשרון)13(

%ו5בוהגלבוע)14(

31%ב37הגלילהעליון)15(

13%ב25הגלילהתחתון)16(

הערבה)17(
התיכונה

00%ב30

03%ב11זבולון)18(

24%ב21חבלאילות)ו1(

6%וב24ביתגמליאלחבליבנה)20(
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שמותהיישוביםמועצהאזוריתפרט

שיעורהכספים
המיועדלקרן

השיקום

27%ב16חבלמודיעין)21(

88%ב3חוףאשקלון)22(

00%ב15חוףהכרמל)23(

67%בוחוףהשרון)24(

44%ב56)א(ביתניריואב)25(

15%ב43)ב(גלאוןונחלה

)ג(שדהיואב,קיבוץנגבהומתחם
חמייואב

30%ב55

11%ב41)ד(ורדון,סגולהואזורתעשייהורדון

)ה(רבדים,כפרהרי"ף,אלעזיומתחם
מרכזיואב

30%ב41

%ו3ב10לבהשרון)26(

34%ב14לכיש)27(

14%ב23מבואותהחרמון)28(

40%ב15מגידו)ו2(

14%בו1מטהאשר)30(

71%ב28מטהיהודה)31(

14%ב6מנשה)32(

53%ב20מעלהיוסף)33(

40%ב34מרוםהגליל)34(

16%בו1מרחבים)35(

08%ב21משגב)36(

00%ב15נווהמדבר)37(

00%ב15נחלשורק)38(

60%ב26ביבציבוריעמקהירדן)ו3(

03%ב43ביבמאסף

53%ב17עמקהמעיינות)40(

78%ב7ביבציבוריעמקחפר)41(

11%ב6ביבמאסףומיתקנים

60%ב42עמקיזרעאל)42(

%ו4ב15עמקלוד)43(

00%ב15רמתנגב)44(

78%ב10שדותנגב)45(
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שמותהיישוביםמועצהאזוריתפרט

שיעורהכספים
המיועדלקרן

השיקום

12%ב5)א(איביםשערהנגב)46(

75%ב3)ב(יכיני

32%ב4)ג(מכללתספיר

03%ב5)ד(אזורתעשייהשערהנגבוספירים

)ה(נחלעוז,כפרעזה,מפלסים,ניר
עם,ארז,אורהנר,יכיני,ברורחיל

וקיבוץדורות

3%וב3

46%ב15שפיר)47(

88%ב12)א(עיןגדי,נאותהכיכרועיןתמרתמר)48(

17%ב10)ב(נווהזוהרועיןבוקק

תוספת שתים עשרה
)סעיף24)ב((

ההנחהבתעריפיההקמהלביובעקבאישורמענקהשתתפותבהקמתמערכתביוב 1ב
תינתןלפיהמפורטלהלן:

ופתיחת המילת"ב של ההשקעות ועדת אישור לאחר רק תינתן ההנחה )1( 
ההתחייבויותלמועצהלגביהמענקשאושר;

הביוב, במערכת לשלבים הנוגעים ההקמה תשלומי בשל תינתן ההנחה )2( 
שלגביהםאושרהמענק;

ההנחהתינתןבעתחיובלפיהעילותהקבועותבסעיפים8)א()1(או)5(לכללים; )3( 

בעתהטלתחיובלפיסעיף8)א()1(תינתןההנחהרקלנכסיםשבמועדשבוועדת )4( 
ההשקעותשלהמילת"באישרהאתהמענקאיןבהםעדייןבנייה)נכסיםחדשים(,
לרבותלתוספותבנייהמאוחרותיותרבאותםנכסים,אךלאלתוספותבנייהבנכסים

שבהםקיימתבנייהבעתאישורהמענק;

בעתהטלתחיובלפיסעיף8)א()5(תינתןההנחהלגבישטחהקרקעושטח )5( 
הבנייהכפישהםבעתאישורהמענק;

ההנחהתינתןלגבינכסיםבאזוריםמסוימיםשהמענקמיועדלטובתם,לפי )6( 
החלטתועדתההשקעותשלהמילת"ב;

ההנחהלפיפסקה)4(תינתןלתקופהשלעד15שניםמיוםשוועדתההשקעות )7( 
שלהמילת"ב,אישרהאתהמענק;

חוסראועודףבתשלומיההקמה,שנוצרועקבמתןההנחה,יילקחובחשבון )8( 
בעתהחישובהבאשלתעריפיתשלומיההקמהלביובשלהמועצההאזורית;

ההנחהתחולרקעלהתעריפיםהמפורטיםבתוספתהשנייהב )ו( 

שיעורההנחהמתשלומיההקמהלביוב)R(יחושבלפיהנוסחההזו: 2ב

שמותהיישוביםמועצהאזוריתפרט

שיעורהכספים
המיועדלקרן

השיקום

12%ב5)א(איביםשערהנגב)46(

75%ב3)ב(יכיני

32%ב4)ג(מכללתספיר

03%ב5)ד(אזורתעשייהשערהנגבוספירים

)ה(נחלעוז,כפרעזה,מפלסים,ניר
עם,ארז,אורהנר,יכיני,ברורחיל

וקיבוץדורות

3%וב3

46%ב15שפיר)47(

88%ב12)א(עיןגדי,נאותהכיכרועיןתמרתמר)48(

17%ב10)ב(נווהזוהרועיןבוקק

תוספת שתים עשרה
)סעיף24)ב((

ההנחהבתעריפיההקמהלביובעקבאישורמענקהשתתפותבהקמתמערכתביוב 1ב
תינתןלפיהמפורטלהלן:

ופתיחת המילת"ב של ההשקעות ועדת אישור לאחר רק תינתן ההנחה )1( 
ההתחייבויותלמועצהלגביהמענקשאושר;

הביוב, במערכת לשלבים הנוגעים ההקמה תשלומי בשל תינתן ההנחה )2( 
שלגביהםאושרהמענק;

ההנחהתינתןבעתחיובלפיהעילותהקבועותבסעיפים8)א()1(או)5(לכללים; )3( 

בעתהטלתחיובלפיסעיף8)א()1(תינתןההנחהרקלנכסיםשבמועדשבוועדת )4( 
ההשקעותשלהמילת"באישרהאתהמענקאיןבהםעדייןבנייה)נכסיםחדשים(,
לרבותלתוספותבנייהמאוחרותיותרבאותםנכסים,אךלאלתוספותבנייהבנכסים

שבהםקיימתבנייהבעתאישורהמענק;

בעתהטלתחיובלפיסעיף8)א()5(תינתןההנחהלגבישטחהקרקעושטח )5( 
הבנייהכפישהםבעתאישורהמענק;

ההנחהתינתןלגבינכסיםבאזוריםמסוימיםשהמענקמיועדלטובתם,לפי )6( 
החלטתועדתההשקעותשלהמילת"ב;

ההנחהלפיפסקה)4(תינתןלתקופהשלעד15שניםמיוםשוועדתההשקעות )7( 
שלהמילת"ב,אישרהאתהמענק;

חוסראועודףבתשלומיההקמה,שנוצרועקבמתןההנחה,יילקחובחשבון )8( 
בעתהחישובהבאשלתעריפיתשלומיההקמהלביובשלהמועצההאזורית;

ההנחהתחולרקעלהתעריפיםהמפורטיםבתוספתהשנייהב )ו( 

שיעורההנחהמתשלומיההקמהלביוב)R(יחושבלפיהנוסחההזו: 2ב
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(    )     (    )         

ולענייןזה- 

K-סךכלשטחקרקעלחיובבתשלומיהקמהלביוב-מגורים1;

סךכלשטחבנייהלחיובבתשלומיהקמהלביוב-מגורים1; -B

TK-סךכלשטחקרקעלחיובבתשלומיהקמה-נכסיםשאינםלמגורים1;

TB-סךכלשטחבנייהלחיובבתשלומיהקמהלביוב-נכסיםשאינםלמגורים1;

PK-סךכלתעריפיתשלומיההקמהלביובלשלביםשבעדםהתקבלומענקים-קרקע;

PB-סךכלתעריפיתשלומיההקמהלביובלשלביםשבעדםהתקבלומענקים-בנייה;

A-עלותהפרויקטבשקליםחדשים,כפישאישרהועדתהשקעותשלמילת"ב;

X-סכוםהמענקבשקליםחדשים2;

R-שיעורההנחהמתשלומיההקמהלביובב

תוספת שלוש עשרה
)סעיףו2)א((

תשלומיהקמהלמיםלנכסבמועצותהאזוריותהמפורטותבטבלהשלהלןושלאנקבעלהן
תעריףבתוספתהשלישית,יחושבולפיסוגהחיובאוהנכס,הרכיביםלחיובוהתעריפים

שלהלן:

פרט
שםהמועצה

רכיביםלחיובסוג/החלקבנכסהאזורית

תעריף
בשקלים

חדשים
יחידה
לחיוב

מטררבוע7וב10שטחהקרקעקרקעבארטוביה)1(

מטררבוע87ב54שטחבנייהבנייןלמגורים

מטררבוע84ב65שטחבנייהבנייןשאינולמגורים

מטררבוע14בושטחהקרקעקרקעבנישמעון)2(

מטררבוע68ב45שטחבנייהבנייןלמגורים

מטררבוע81ב54שטחבנייהבנייןשאינולמגורים

מטררבוע0וב8שטחהקרקעקרקעגןרווה)3(

מטררבוע86ב45שטחבנייהבנייןלמגורים

מטררבוע30ב55שטחבנייהבנייןשאינולמגורים

מטררבוע87ב10שטחהקרקעקרקעדרוםהשרון)4(

מטררבוע34ב54שטחבנייהבנייןלמגורים

מטררבוע21ב65שטחבנייהבנייןשאינולמגורים

מטררבועו3ב2שטחהקרקעקרקעהגלילהעליון)5(

מטררבוע65ב28שטחבנייהבניין

כפישמופיעבטופסהבקשהלאישורהמענקשאישרההרשותהממשלתיתב 1

כפישאישרהועדתההשקעותשלהמילת"בב 2



707 קובץהתקנות14ו7,י"גבטבתהתשע"ח,2017ב12ב31

פרט
שםהמועצה

רכיביםלחיובסוג/החלקבנכסהאזורית

תעריף
בשקלים

חדשים
יחידה
לחיוב

מטררבוע38ב8שטחהקרקעקרקעזבולון)6(

מטררבוע13ב42שטחבנייהבנייןלמגורים

מטררבוע66ב50שטחבנייהבנייןשאינולמגורים

מטררבוע23בושטחהקרקעקרקעחוףאשקלון)7(

מטררבוע15ב46שטחבנייהבנייןלמגורים

מטררבוע38ב55שטחבנייהבנייןשאינולמגורים

מטררבוע74בושטחהקרקעקרקעחוףהכרמל)8(

מטררבוע08ב45שטחבנייהבנייןלמגורים

מטררבוע16ב54שטחבנייהבנייןשאינולמגורים

מטררבוע06ב10שטחהקרקעקרקעחוףהשרון)ו(

מטררבוע58ב46שטחבנייהבנייןלמגורים

מטררבוע0וב55שטחבנייהבנייןשאינולמגורים

מטררבוע16בושטחהקרקעקרקעיואב)10(

מטררבוע80ב45שטחבנייהבנייןלמגורים

מטררבוע3וב54שטחבנייהבנייןשאינולמגורים

מטררבוע07בושטחהקרקעקרקעלבהשרון)11(

מטררבוע33ב45שטחבנייהבנייןלמגורים

מטררבועו3ב54שטחבנייהבנייןשאינולמגורים

מטררבועו1בושטחהקרקעקרקעמגידו)12(

מטררבוע84ב45שטחבנייהבנייןלמגורים

מטררבוע2וב54שטחבנייהבנייןשאינולמגורים

מטררבוע82ב3שטחהקרקעקרקעמטהאשר)13(

מטררבוע11בו1שטחבנייהבנייןלמגורים

מטררבוע3וב22שטחבנייהבנייןשאינולמגורים

מטררבועו5ב7שטחהקרקעקרקעמטהיהודה)14(

מטררבוע01ב38שטחבנייהבנייןלמגורים

מטררבוע60ב45שטחבנייהבנייןשאינולמגורים

מגורים,עסקאומשרד,מרוםהגליל)15(
למעטביתמלון-



שטחהקרקע,אבקרקע,עד150מ"ר
עד150מ"ר

מטררבוע77ב10

מטררבוע52ב50שטחבנייהבבבניין

ביתמלון-

מטררבועווב11שטחהקרקעאבקרקע

פרט
שםהמועצה

רכיביםלחיובסוג/החלקבנכסהאזורית

תעריף
בשקלים

חדשים
יחידה
לחיוב

מטררבוע38ב8שטחהקרקעקרקעזבולון)6(

מטררבוע13ב42שטחבנייהבנייןלמגורים

מטררבוע66ב50שטחבנייהבנייןשאינולמגורים

מטררבוע23בושטחהקרקעקרקעחוףאשקלון)7(

מטררבוע15ב46שטחבנייהבנייןלמגורים

מטררבוע38ב55שטחבנייהבנייןשאינולמגורים

מטררבוע74בושטחהקרקעקרקעחוףהכרמל)8(

מטררבוע08ב45שטחבנייהבנייןלמגורים

מטררבוע16ב54שטחבנייהבנייןשאינולמגורים

מטררבוע06ב10שטחהקרקעקרקעחוףהשרון)ו(

מטררבוע58ב46שטחבנייהבנייןלמגורים

מטררבוע0וב55שטחבנייהבנייןשאינולמגורים

מטררבוע16בושטחהקרקעקרקעיואב)10(

מטררבוע80ב45שטחבנייהבנייןלמגורים

מטררבוע3וב54שטחבנייהבנייןשאינולמגורים

מטררבוע07בושטחהקרקעקרקעלבהשרון)11(

מטררבוע33ב45שטחבנייהבנייןלמגורים

מטררבועו3ב54שטחבנייהבנייןשאינולמגורים

מטררבועו1בושטחהקרקעקרקעמגידו)12(

מטררבוע84ב45שטחבנייהבנייןלמגורים

מטררבוע2וב54שטחבנייהבנייןשאינולמגורים

מטררבוע82ב3שטחהקרקעקרקעמטהאשר)13(

מטררבוע11בו1שטחבנייהבנייןלמגורים

מטררבוע3וב22שטחבנייהבנייןשאינולמגורים

מטררבועו5ב7שטחהקרקעקרקעמטהיהודה)14(

מטררבוע01ב38שטחבנייהבנייןלמגורים

מטררבוע60ב45שטחבנייהבנייןשאינולמגורים

מגורים,עסקאומשרד,מרוםהגליל)15(
למעטביתמלון-



שטחהקרקע,אבקרקע,עד150מ"ר
עד150מ"ר

מטררבוע77ב10

מטררבוע52ב50שטחבנייהבבבניין

ביתמלון-

מטררבועווב11שטחהקרקעאבקרקע
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פרט
שםהמועצה

רכיביםלחיובסוג/החלקבנכסהאזורית

תעריף
בשקלים

חדשים
יחידה
לחיוב

מטררבועו4ב60שטחבנייהבבבניין

מטרמעוקב67ב24נפחהבריכהבריכתשחיה-

מטררבוע68ב11שטחהקרקעקרקעמשגב)16(

מטררבוע17ב66שטחבנייהבנייןלמגורים

מטררבוע26בו7שטחבנייהבנייןשאינולמגורים

מטררבוע60ב3שטחהקרקעקרקענחלשורק)17(

מטררבועו7ב28שטחבנייהבניין

מטררבוע56בושטחהקרקעקרקעעמקהירדן)18(

מטררבועווב47שטחבנייהבנייןלמגורים

מטררבוע73ב57שטחבנייהבנייןשאינולמגורים

מטררבוע02בושטחהקרקעקרקעעמקחפר)ו1(

בנייןלמגורים,משרדים
ועסקים

מטררבוע11ב45שטחבנייה

בנייןלמלאכהאו
לתעשיה

מטררבוע13ב54שטחבנייה

מטררבוע22בושטחהקרקעקרקעעמקיזרעאל)20(

מטררבוע11ב46שטחבנייהבנייןלמגורים

מטררבוע76ב54שטחבנייהבנייןשאינולמגורים

מטררבועו6ב1שטחהקרקעקרקעעמקלוד)21(

מטררבוע52ב8שטחבנייהבנייןלמגורים

מטררבוע22ב10שטחבנייהבנייןשאינולמגורים

מטררבוע16בושטחהקרקעקרקעשערהנגב)22(

מטררבוע77ב45שטחבנייהבנייןלמגורים

מטררבוע3וב54שטחבנייהבנייןשאינולמגורים

מטררבוע23בושטחהקרקעקרקעשפיר)23(

מטררבוע42ב43שטחבנייהבנייןלמגורים

מטררבוע14ב52שטחבנייהבנייןשאינולמגורים

ט'בטבתהתשע"ח)27בדצמבר2017(
)חמ3-5560(

ם ח ש  א ר ו י ג 
יושבראשמועצת 

הרשותהממשלתיתלמיםולביוב 
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