
 

   
 הסבר בנושא דמי הקמה

 
כללי תאגידי מים וביוב )דמי הקמה למערכות מים ולמערכות ביוב(, פורסמו  21.2.3.13ביום 

כפי שנקבע ע"י רשות המים של  53.3תקנות הקובץ ב -("כללי דמי הקמה)להלן: " 3.13-תשע"ה
 . 1.3.3.13נקבעה ליום של הכללים תחילתם  . מדינת ישראל

 
היטלי פיתוח למים  הגבבע"מ תאגיד מים וביוב התנור וקף של כללי דמי ההקמה, עד לכניסתם לת

בעלות הרשויות המקומיות כל אחד מוביוב בהתאם לתעריפים שנקבעו בחוקי עזר שהתקינו 
 כניסתם לתאגיד. טרםתאגיד השל המניות 

  
חוקי פים את מחליבכללים החדשים על ידי רשות המים שנקבעו דמי ההקמה  1.3.3.13מיום החל 

 .הנ"ל היטלי המים והביובהעזר בעניין 
 
 

אלה רק לפי מ"ר  בגין שטח הקרקעשל דמי הקמה אין חיוב  בהתאם לכללי דמי ההקמה
 המבוקש לבניה . 

 
עם זאת, כאשר מדובר בנכס  .  תעריף אחיד לכל סוגי השימושים בנכס הינותעריף דמי ההקמה 

,  מ"ר( 022גדול מ מגרש יח' דיור אחת על שטח דהינו ) בצפיפות נמוכהשייעודו מגורים הבנוי 
 . גבוה יותרבהתאם להגדרות שבכללים,  התעריף 

 
 

₪  2.101.הוא   )מים וביוב יחד( שקבעה רשות המים לדמי הקמה לתאגיד התנורהרגיל התעריף 
 כולל מע"מ(1 ₪  02102.למ"ר בתוספת מע"מ )

למ"ר בתוספת ₪  11131.צפיפות נמוכה התעריף הוא מגורים הבנוי ב שייעודוכאשר מדובר בנכס 
 כולל מע"מ(₪1  20100.)מע"מ1

 
המחושבים לפי תקנות התכנון והבניה )חישוב  על סך כל שטחי הבנייהמוטלים דמי ההקמה 

)להלן:  שטחי מרתף חנייה למעט, 1993-שטחים ואחוזי בנייה בתכניות ובהיתרים(, התשנ"ב
  . "(שטח הבנייה"
 
חלק מבניין, שהחלל שבין רצפתו לתחתית תקרתו נמצא כולו או חלקו לעניין זה :  "מרתף חנייה"

מתחת למפלס פני הקרקע המתוכננים או פני הרחוב לאורך יותר מפאה אחת של החלל, שיועד, 
 לפי בקשה להיתר שאושרה, למרתף לחניית כלי רכב.

 
כללים המאפשרות התחשבות בתשלום " יש הוראות בתשלום קודםבמקרה ושולם בגין הנכס "

   .הקודם
ם הגשת התוכנית , עו/או לגיטימציה בלבדעל בניה/תוספת בניה חדשה  משולמים דמי הקמה 

לא חל שום חיוב למען הסר ספק  לאישור בניה או בעת בקשת התחברות לרשת המים והביוב ,
 המחוברים לתשתיות .  עבור הבתים הקיימים

 
 יפים שהאוכלוסייה משלמת עבור צריכה שוטפת של מים.בתער לא חל כל שינוי

חיובים ובהתאם לכך  כללים החדשים שקבעה רשות המיםתאגיד התנור נערך ליישום של ה
 .בכלליםקמה כפי שנקבע המי החדשים שיוצאו יהיו בהתאם לתעריפי ד

 
ן המקומי שהתעריף החדש שנקבע הינו גבוה מידי, מרכז השלטו דעים תמימיהרשויות והתאגיד 

  מי הקמה כפי שקבע רשות המים.עליון נגד אופן חישוב דהמשפט ההגיש עתירה לבית 
 מידה והעתירה תשנה את אופן חיוב דמי הקמה התאגיד יבצע החזר כספי בהתאם. ב
 

לתשלום הסכום  אםתשלומים  32על מנת להקל על הפונים החליט התאגיד לאשר פריסה של עד 
 ₪.  ...,13 עלעולה 

 
 .התנור נוסח הכללים ניתן לראות באתר התאגיד את

 


