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 משגב קולחי

 הנחת צנרת מיםגין תשלומי הקמה בתחשיב  – כללי המים

 

 כללי רקע .1

 לדמי הקמה למיםלבצע תחשיב חדש  משגב קולחי חברת חברת אורבניקס התבקשה על ידי 

וזאת לצורך עדכונו כאשר רשות המים תאפשר זאת. כמו כן, התחשיב עבור יישובי המועצה, 

הוגש התחשיב בוצע ע"י חברת אורבניקס,  ישמש כבחינה לסבירות התעריפים הנהוגים כיום.

. נכון לאותה העת, רשות המים לא אפשרה לתקף את התחשיב. השנה 2015ואושר בשנת 

 בוצע עדכון לתחשיב ע"י חברת קולחי משגב.( 2020)

 

 

להלן: )חברת קולחי משגב עבור  מים )הנחת צינורות( תשלומי הקמה למצ"ב  תחשיב ל

 (."חברה"ה

כמו גם את בסיס השטחים לחיוב, , המיםת והתחשיב מנתח את העלויות בגין הקמת מערכ

 של המועצה יתנהל תוך כדי איזון. המיםכך שמשק 

 .ף אחיד לכלל ייעודי הקרקעתעריייעודי הקרקע במועצה, וקובע  לכללתחשיב זה מתייחס 

 

 התחשיב חולק לשלושה מרכיבים:

 .הקמת מערכות מים שכונתיות פנימיות .א

 .תיים בישוביםשדרוג תשתיות על ישוביות במתחמים נקוד/פיתוח .ב

 .מערכות אספקה לכיבוי אש שטרם בוצעו ואיגום .ג

 

, בהתחשב בעלויות ההקמה של המרכיבים, הנ"ל םמרכיביהנערכו תחשיבים עבור כל אחד מ

למרכיבים אלו, וזאת לפי מתחמים המחוברים  יישובים/המיועדים לחיוב בשטחים ביחס לו

 .קולחי משגביקטים שבוצעו ע"י מדגם פרו

השטחים כל , נלקחו "מתחמים ספציפייםבשוביות יתשתיות על י שדרוג/יתוחפ"במרכיב 

 אותם הפיתוח משרת בפועל.
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 כלליות לתחשיב הנחות .2

 

 .התחשיב מתייחס לכלל ייעודי הקרקע 

  עלות הקמת תשתית פנימית לנכס חדש תהיה דומה לעלות הקמת תשתית כפי שבוצעה

 ל יישובית לפיתוח עתידי.בפועל. לעלות זו התווספו עלויות של תשתית כל

  בהקמת תשתית לחקלאות, הנחת העבודה  ן, מאחר ואין לנו ניסיוחקלאייםלגבי מבנים

היא שהעלות להקמת התשתיות למבנים אלו זהה לעלות הקמת תשתיות למבני ציבור. 

הערכה זו מתבססת על כך שאורך הצינורות, גודל החיבור הנדרש וסוג הצנרת דומים 

 ים.בשני סוגי המבנ

 .תשלומי ההקמה למים יושתו על כלל שטח הקרקע לרבות השטח עליו בנוי הנכס 

  שטח עיקרי + את כל השטחים החייבים בתשלומי הקמה לרבות שטחי הבנייה כוללים

 שירות כפי שמופיעים בבקשה להיתר.

  בחישוב תשלומי ההקמה לא הופחתו מענקים מאחר ומעולם לא התקבלו מענקים בגין

ם. במידה ויתקבלו בעתיד מענקים, הם יהיו במסגרת "נהל ספק קורס" תשתיות המי

 אשר במסגרתו לא נגבים תשלומי הקמה.

  בגין הוצאות המימון. 5%במימון עצמי בתוספת של הונח כי מימון עלויות ההקמה יבוצע 

  5%לסכומי העלויות התווספה תקורה של. 

  100% –אחוז הגבייה שנלקח לצורך התחשיב. 

 17%מע"מ בשיעור של  יםכולללויות סכומי הע . 

  התעריפים בוצעו כך שהיחס בין התעריפים למ"ר בנוי לבין התעריפים למ"ר קרקע הינם

בכללי רשות המים לעניין תעריף דמי , בדומה לתעריף הקבוע לטובת השטח הבנוי 1:5

 .הקמה לביוב

 התעריפים (. 2019נובמבר  )מדד  2019דצמבר  בחודש התעריפים נכונים למדד שפורסם

 יוצמדו למדד בסיס זה.

  הערה: נכון לעת הנוכחית התקשרות יישובים עם קולחי משגב בהסכם שירותי מים הינה

שירותים )לרבות ביחס לחקלאות( רק בגושים  מחויבת לספקולכן קולחי משגב  תוולונטרי

  . כאמור מוכפי שהוסכ ת האספקה שלהנושיויינים בריוחלקות המצו
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 עלויות .3

 

. תשלומי ההקמה למיםשלושת בסיסי העלויות ששימשו לתזרימי טבלה המסכמת את  להלן

 הינן עלויות ביצוע בפועל, כפי שנמסרו מהנדסת התאגיד.העלויות 

הוספו שדרוגים עתידיים   2. בעמודה 2-3יודגש כי אין חפיפה בין ההשקעות בעמודות 

 .3למתחמים ספציפיים שלא נלקחו בחשבון בעמודה 

 שנים(. 10בטווח התחשיב )יבוצעו  3נים המפורטים בטור כל המתק

 

 

 שטחים לחיוב

                                                 
1

 עלויות ביצוע בפועל, פרט לאזה"ת תרדיון, לבון ומתחם המועצה, בהם מדובר באומדני עלויות לפיתוח עתידי.ע"פ  
 שבוצעו בפועל.עלויות סך המ 60% קחו כנל ע"פ עלויות ביצוע בפועל. 2
3

אומדן עלויות נוסף, וכן אמדן עלויות לכיבוי אש , פרט ללבון, שם לביצוע עתידי מתכנית האב למים ןאומדע"פ  
  בעת עריכת התחשיב.הסכומים מוצמדים למדד המחירים בישובים. 

  עלויות ביצוע בפועל ואומדני עלויות - 1בלה ט
 )בש"ח(

 מתחם הישוב/
הקמת תשתיות . 1

שכונתיות 
 1פנימיות

/שדרוג פיתוח  . 2
תשתיות על 

יישוביות 
במתחמים 

 יםנקודתיים בישוב

2
  

מערכות . 3
אספקה לכיבוי 

אש שטרם 
 3 בוצעו ואיגום

 סה"כ עלויות

 1,018,132 888,621 - 129,511 אבטליון

 1,621,166 683,123 268,763 669,280 אשחר

 2,490,118 944,045 572,494 973,759 הררית
)מגורים  יודפת

 2,392,888 876,230 968,029 548,629 ושטחי תעסוקה(

 2,790,571 1,303,065 931,338 556,168 לוטם

 2,121,067 1,077,379 443,342 600,346 מורן

 1,622,056 881,719 69,025 671,312 מצפה אביב

 728,621 72,862 159,705 496,054 הר חלוץ

 1,936,929 444,308 1,229,569 263,052 חרשים

 903,184 570,183 194,403 138,598 כמון
לבון )מגורים 

 2,540,556 1,322,339 809,965 408,252 ושטחי תעסוקה(

 426,561 426,561   דמיידה
מתחם המועצה 

)שטחים 
 סחירים(

284,792 133,025  
417,817 

   קורנית
840,185 

 840,185 

 3,019,678  1,828,819 1,190,859 אזה"ת תרדיון

 514,142 214,886  299,256 ראס אל עין

 1,076,715   1,076,715 ערב אל נעים

 347,194   347,194 מבני ציבור

     

 26,807,757 10,545,505 7,608,476 8,653,776 סה"כ
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 להלן ההנחות ששימשו לחישוב השטחים לחיוב:

 הינו על פי מצב קיים של נתוני יח"ד למגורים לחיוב  הבנויים בסיס השטחים

    -הכפלת מספר יחידות הדיור בהשטח הבנוי לחיוב חושב ע"י  .מחוייבות במים

, מספר 1,2בטבלאות  ל יח"ד כיום. בנוי, בהתאם לשטח הממוצע שמ"ר  200.08

 יחידות הדיור נקבע על בסיס הערכות של מהנדס החברה.

  מ"ר.  500 -ב שטחי הקרקע למגורים חושבו ע"י הכפלה של מספר יחידות הדיור 

  ממחלקת ההנדסה של השטחים לחיוב לשאר ייעודי הקרקע )לא למגורים( נמסרו

התאם להיקף השטחים אותם משרתות מערכות המים של המתחמים קולחי משגב, ב

 יודפת, לבון, תרדיון ובניין המועצה.

  כולל השטח עליו בנוי הנכס. –בסיס השטחים לחיוב כולל את כלל שטח הקרקע 

  בהתאם לבדיקה משטח המגרש 58%של בניה בשטחים שאינם למגורים, נלקח אחוז ,

 (.2שבוצעה במספר מבנים )ר' נספח 

  בתרדיון נלקח מדיווח של פארק וכן אחוזי המימוש האומדן לפיתוח השטח העתידי

 (.3התעשיות )ר' נספח 

  ,)התחשיב נקבע לפי עקרון האיזון/שוויון בין ההשקעות לשטחים לחיוב )קרקע ובניה

כלומר, הובאו ההשקעות הנדרשות רק עבור השטחים לחיוב. תשתיות העל שהובאו 

שטחי הנכסים לפיהם נקבע התחשיב. התחשיב הינו מדגמי  בחשבון משרתות רק את

 מייצג.
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 הקמת מערכות מים שכונתיות פנימיות 3.1

 

, כמפורט מתחמי תעסוקה 3-וביישובים  13-המדגם בוצע במקבץ הפרויקטים שנלקח לצורך 

 .שלהלןבטבלה 

, טלבסיס החיוב לחיוב ההיחושב , בסיס העלויותההקמה בעלות  נכללהבו  בכל פרויקט

, בהתאם , עבורה ניתנה עלות ההקמהשטחי הנכסים אותם משרתת מערכת המים לפי וזאת

  .1בטבלה  1לעמודה 

 השטחים לחיוב נסכמו כדי ליצור תזרים אחיד לכלל היישובים והמתחמים.

 

", מספר יחידות הדיור מסתכמות מיותהקמת מערכות מים שכונתיות פנילצורך תזרים למרכיב "

במתחם המועצה ובתרדיון. כמו כן,  מתחמי תעסוקהנכללו שטחים לחיוב ב . בנוסף, 909-ל

מ"ר  770 -מ"ר קרקע ו 3,050השטחים לחיוב ביודפת כוללים שטחים שלא למגורים בהיקף של 

אלף  270 -ולכ ע קרקאלף מ"ר  588 -כולל שטחי התעסוקה, השטחים לחיוב מסתכמים לכ בנוי.

 ₪. מיליון 8.6 -לכיקטים אלה מסתכמת סך העלות בפרו. בנוימ"ר 

 

 

 הקמת תשתיות שכונתיות פנימיות  -שטחים לחיוב -2טבלה 

 מתחם הישוב/
סה"כ עלות 

בש"ח 
 (1)מטבלה 

סה"כ יח"ד 
 בפרוייקט

 קרקעשטח 
 מ"ר(לחיוב )

לחיוב  בנוישטח 
 מ"ר()

 7,803 19,500 39 129,511 אבטליון

 23,810 59,500 119 669,280 אשחר

 14,606 36,500 73 973,759 הררית
)מגורים  יודפת

 14,575 37,553 69 548,629 ושטחי תעסוקה(

 17,607 44,000 88 556,168 לוטם

 14,406 36,000 72 600,346 מורן

 16,206 40,500 81 671,312 מצפה אביב

 12,805 32,000 64 496,054 הר חלוץ

 6,202 15,500 31 263,052 חרשים

 3,802 9,500 19 138,598 כמון

 14,406 36,000 72 408,252 לבון )מגורים(
מתחם המועצה 

 34,508 43,470 - 284,792 )שטחים סחירים(

 46,005 80,000 - 1,190,859 אזה"ת תרדיון

 6,403 16,000 32 299,256 ראס אל עין

 30,012 75,000 150 1,076,715 ערב אל נעים

 4,726 7,546  347,194 מבני ציבור
תוספות בניה 

 3,100    לנכסים קיימים

 270,980 588,569 909 8,653,776 סה"כ
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 נקודתיים בישוביםבמתחמים שוביות יתשתיות על ישדרוג /פיתוח 3.2

 

 תעסוקה, מתחמי 3-וב יישובים, 10-המדגם בוצע ב מקבץ הפרויקטים שנלקח לצורך

 .שלהלןכמפורט בטבלה 

עלויות, בסיס החיוב לחיוב ההיטל מחושב לפי שטחי בכל פרויקט בו נלקחה עלות לבסיס ה

 .1בטבלה  2, בהתאם לעמודה ששודרגה הנכסים אותם משרתת מערכת המים

 השטחים לחיוב נסכמו כדי ליצור תזרים אחיד לכלל היישובים והמתחמים.

 מהעלויות בפועל. 60%  -כ  העלויות שנלקחו לתזרים מהווים

 

מספר יחידות הדיור , שבוצעו מאז הקמת המערכותפיתוח העבודות תזרים למרכיב הלצורך 

 . 648-מסתכמות ל

, השטחים לחיוב יוב בשטחים סחירים במתחם המועצה. בנוסף,  נכללו שטחים לחכמו כן

כן, ו מ"ר בנוי, 770 -מ"ר קרקע ו 3,050בהיקף של  שלא למגוריםביודפת כוללים שטחים 

)ב"צור  מ"ר בנוי לחיוב 32,900 -כקרקע ו מ"ר  85,000 -כ בלבון כולליםהשטחים לחיוב 

 .טים(סטודנלבון" ובמגורי 

אלף מ"ר  660 -אלף מ"ר בנוי ולכ 294 -, השטחים לחיוב מסתכמים לככולל שטחי התעסוקה

 קרקע. 

 ₪.מיליון  7.6 -לכ לתזרים מסתכמותסך העלויות 

 

 

 

 

נקודתיים במתחמים שוביות יתשתיות על יושדרוג  פיתוח    -שטחים לחיוב -3טבלה 
 בישובים

 מתחם הישוב/
סה"כ עלות 

בש"ח 
 (1)מטבלה 

סה"כ יח"ד 
 קטבפרוי

 קרקעשטח 
 מ"ר(לחיוב )

 בנוישטח 
 מ"ר(לחיוב )

 6,002 15,000 30 268,763 אשחר

 6,002 15,000 30 572,494 הררית
)מגורים ושטחי  יודפת

 16,775 43,053 80 968,029 תעסוקה(

 22,009 55,000 110 931,338 לוטם

 9,404 23,500 47 443,342 מורן

 4,402 11,000 22 69,025 מצפה אביב

 8,804 22,000 44 159,705 הר חלוץ

 9,804 24,500 49 1,229,569 חרשים

 13,405 33,500 67 194,403 כמון
)מגורים ושטחי לבון 

 59,065 175,951 169 809,965 תעסוקה(

מתחם המועצה 
 2,466 11,440 - 133,025 )שטחים סחירים(

 133,307 229,840 - 1,828,819 תרדיון

 3,100    תוספות בניה נכס קיים

  294,545       659,784      648 7,608,476 סה"כ
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 מערכות אספקה לכיבוי אש שטרם בוצעו ואיגום 3.3

 

 ,תעסוקה בלבוןה ובשטחייישובים,  14כולל מקבץ הפרויקטים שנלקח לצורך המדגם 

  ורט בטבלה הבאה.כמפ

ו מתכניות האב לביוב של היישובים, כפי שנמסרו מהנדסת התאגיד, העלויות כאמור, נלקח

בנוגע להתאמת מוכנות הישובים לכיבוי בנוסף, בוצע אומדן  .1בטבלה  3וכמפורט בעמודה 

 והעלויות הוספו לתחשיב. (.2018 -אספקת מים לכבאות והצלה, התשע"ח  –אש )כללי המים 

נלקחה עלות לבסיס העלויות, בסיס החיוב לחיוב ההיטל מחושב לפי שטחי   פרויקט בו בכל

 . שתשודרגמערכת המים  צפויה לשרתהנכסים אותם 

לעניין חיובי מים מבסיס הנתונים של קולחי משגב מספר יחידות הדיור במצב הקיים נלקחו 

)טווח תכניות  שנים הבאותה 10 בטווח הזמן שלבנוסף, הונח כי קיימים. למגורים בנכסים 

יח"ד וזאת על פי  62.8 של לפי גידול שנתי ממוצעיהיה  שטחים לחיובהגידול ב, האב למים(

 .(3 )ר' נספח , פרט לאזה"ת תרדיון בו התקבלה תחזית נפרדתנתוני עבר

 השטחים לחיוב נסכמו כדי ליצור תזרים אחיד לכלל היישובים.

 

 

 

 

 מערכות אספקה לכיבוי אש שטרם בוצעו ואיגום – שטחים לחיוב -4טבלה 
 הישוב/
 מתחם

סה"כ עלות 
)מטבלה ש"ח ב

1) 

סה"כ 
יח"ד 

ביישוב 
מצב  -

 קיים

 -"ר בנוי מ
 מצב קיים

 -"ר קרקע מ
 מצב קיים

יח"ד 
בטווח 
תכנית 
 האב 

סה"כ שטח 
בנוי 

לתחשיב 
 )מ"ר(

סה"כ שטח 
קרקע 

לתחשיב 
 )מ"ר(

 55,500 22,209 111 888,621 אבטליון

2,761 588,176 1,484,293 

 87,000 34,814 174 683,123 אשחר

 59,500 23,810 119 944,045 יתהרר

 104,500 41,817 209 876,230 יודפת

 100,000 40,016 200 1,303,065 לוטם

 70,500 28,211 141 1,077,379 מורן

 120,500 48,219 241 881,719 מצפה אביב

 59,500 23,810 119 72,862 הר חלוץ

 37,000 14,806 74 444,308 חרשים

 100,500 40,216 201 570,183 כמון
)מגורים לבון 

ושטחי 
 תעסוקה(

1,322,339 189 70,471 198,293 

 43,000 17,207 86 426,561 דמיידה
מתחם 

   -  המועצה

 109,000 43,617 218 840,185 קורנית

 25,500 10,204 51 214,886 ראס אל עין
תוספות 

בניה 
לנכסים 

 יםקיימ

  

3,100  

 1,170,293 462,527 2,133 10,545,505 סה"כ
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לעבודות הצפויות להתבצע ", מערכות אספקה לכיבוי אש ואיגום לצורך תזרים למרכיב "

 .2,761 -מספר יחידות הדיור מסתכמות לבטווח הזמן של תכניות האב, 

 מ"ר בנוי. 588,000 -קרקע ולכמ"ר  מיליון 1.48 -מסתכמים לכ 2029עד שנת השטחים לחיוב 

ובאזה"ת תרדיון,  ים במתחם המועצהבשטחים סחירשטחים אלו כוללים שטחי תעסוקה 

 שטחי תעסוקה בלבון.וכן  בטבלה,כמפורט 

כוללות אך ורק  עלויות אלו ₪.מיליון  10.54 -סך העלויות העתידיות שנלקחו מסתכמות לכ

 את החלק היחסי עבור השטחים שנכללו בתחשיב.

 

 תשלומי ההקמה למים תעריפי .4

 

להנחת  לתשלומי ההקמהסיכום התעריפים הנדרשים להלן בהתחשב בהנחות הנ"ל, 

 2019 נובמברלמדד חודש , ונכונים 17%. התעריפים כוללים מע"מ בשיעור של צנרת מים

 (.2019 דצמבר)שפורסם בחודש 

 

 

 להלן סכום של התעריפים המפורטים לעיל:

 

 למ"ר בנוי ₪  קרקעלמ"ר ₪ 

11.33 56.67 
 

 


