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מועצה מקומית באר יעקב – 1.7.2016תעריפים להקמת מערכות מים וביוב ליום 

תעריפי שירותי מים )(2010- ו2009תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים ) בכללי ההתייעלות הכלכלית 14בהתאם לסעיף 

להלן  ]2014-ה"התשע, (וביוב ברשויות מקומיות שאינן רשויות מקומיות בלא תאגיד ואשר טרם העבירו את שירותי המים והביוב לחברה

החלים בתחומה , יעקב את התעריפים לפי כללי ההתייעלות הכלכלית-מפרסמת המועצה המקומית באר, ["כללי ההתייעלות הכלכלית- "

.1.7.2016החל מיום 

תעריפי הקמת מערכת ביוב הנם תעריפי 

היטלי הביוב כפי שיעורם ביום 

15.7.2009.
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תעריפי הקמת מערכת מים הנם תעריפי 

אגרת הנחת צינורות כפי שיעורם ביום 

.10% בהפחתה של 15.7.2009
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:תעריפים בגין שירותים מסוימים בנושא מיםמים

פרט 

בתוספת 

השנייה

ח"תעריף בשסוג החיוב

4פרט 

        181.40 כולל3/4"מים שקוטרו עד -למד

        388.46 כולל1" ועד 3/4"מים שקוטרו מעל -למד

        490.67 כולל1.5" ועד 1"מים שקוטרו מעל -למד

        975.36 כולל2" ועד 1.5"מים שקוטרו מעל -למד

     4,870.80 כולל3" ועד 2"מים שקוטרו מעל -למד

     7,915.06 כולל4" ועד 3"מים שקוטרו מעל -למד

   10,350.45 כולל6" ועד 4"מים שקוטרו מעל -למד

   612,177.00"מים שקוטרו מעל -למד

        461.52 כולל3/4"מים חמים שקוטרו עד -למד

        913.33 כולל1" ועד 3/4"מים חמים שקוטרו מעל -למד

     1,704.78 כולל1.5" ועד 1"מים חמים שקוטרו מעל -למד

     1.52,435.39"מים חמים שקוטרו מעל -למד

        243.54תוספת לכל מד מים בגין רכיב קריאה מרחוק

1פרט 

        118.53 כולל3/4"מים שקוטרו עד -למד

        3/4159.33"מים שקוטרו מעל -למד

          280.26פרט 

          380.26פרט 

13פרט 

3,449.92     

322.00        

4,599.89     

344.99        

5,174.87     

402.49        

6,899.84     

459.99        

8,049.81     

574.98        

המשך פרט 

1310,373.62   

691.58        

 בתוספת השנייה4לפי פרט 

9,199.79     

5פרט 

132.69

בתוספת סכום , התעריפים בפרק זה הנם כפי שנקבע לתאגידי מים וביוב בתוספת השניה לכללי התעריפים לתאגידים

.(17%)מ "בגובה המע

במרחק , 3"מים נוסף או הגדלה לחיבור -חיבור מד, העתקה

 מטרים10של עד 

בנכס שחובר , באתר שהוכן לכך, מים לרבות התקנתו-מד

בפרק שני ' כמשמעותו בסימן ד, מים נוסף-לראשונה או מד

–לרבות התקנתו באתר שהוכן לכך , לכללי אמות המידה

, (מים-מדי) לכללי מדידת מים 47מים לפי סעיף -בדיקת מד

מים ובתנאי -לרבות החלפה והובלה למד, 1988-ח"התשמ

– שנים 7-שממועד התקנתו חלפו פחות מ

ניתוק מד מים לבקשת צרכן

חיבור מד מים לבקשת צרכן

במקום , לבקשת צרכן, ביצוע שינויים במערכת המים הקיימת

שבו אין מניעה הנדסית לביצוע הבקשה ואין בה כדי לפגוע 

במערכות המים והביוב של המועצה או של צרכן אחר למעט 

שינוי ראשון שביקש הצרכן במערכת המים במסגרת תוספת 

– מהשטח הבנוי 50%בנייה של מעל 

,  בלא הגדלת קוטר3/4"מים נוסף -העתקת חיבור או חיבור מד

 מטרים10במרחק של עד 

תוספת לכל מטר

במרחק , 1.5"מים נוסף או הגדלה לחיבור -חיבור מד, העתקה

 מטרים10של עד 

תוספת לכל מטר

במרחק , 2"מים נוסף או הגדלה לחיבור -חיבור מד, העתקה

 מטרים10של עד 

תוספת לכל מטר

בתוספת, בכל שינוי הכרוך בחציית כביש

ניתוק מד מים בשל חוב צרכן וחיבורו מחדש לאחר הסדרת 

 לחוק ובהיעדרם לפי 146החוב לפי כללים שנקבעו לפי סעיף 

-הנחיות הממונה 

תוספת לכל מטר

במרחק , 4"מים נוסף או הגדלה לחיבור -חיבור מד, העתקה

 מטרים10של עד 

תוספת לכל מטר

במרחק , 6"מים נוסף או הגדלה לחיבור -חיבור מד, העתקה

 מטרים10של עד 

תוספת לכל מטר

מים-תוספת למד, בכל הגדלת חיבור
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