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9102בינואר  01  
ט"בשבט תשע ד'  

 

 9102ינואר  –תעריפי המים 

 .9102לינואר  0 –להלן פירוט תעריפי המים אשר בתוקף מ 

 

 שקל/מ"ק –תעריפי מקורות  –מים לחקלאות  .0
 

 שינוישיעור  9102ינואר  9102יולי  סוג המים הסעיף בתקנות

 1.01% 9.111 0.221 מים שפירים לחקלאות 0.0.1

 02.90% 3.311 9.121 01%כמות נחרגת עד  0.0.2

 1.30% 2.111 2.920 01%כמות נחרגת מעל  0.0.2

 1.31% 0.001 0.009 שפד"ן 0.9

 02.90% 3.311 9.121 01%כמות נחרגת עד  0.9

 1.30% 2.111 2.920 01%כמות נחרגת מעל  0.9

 1.09% 0.012 0.010 קולחים להשקיה בלתי מוגבלת 0.3.0

 1.0% 0.011 0.011 1%כמות נחרגת עד  0.3.0

 1.21% 0.111 0.111 1%כמות נחרגת מעל  0.3.0

 1.02% 0.193 0.101 קולחים להשקיה מוגבלת 0.3.9

 1.32% 0.911 0.913 1%כמות נחרגת עד  0.3.9

 1.01% 0.230 0.291 1%כמות נחרגת מעל  0.3.9

 1.2% 0.111 0.121 זמר עיון 0.2

 02.90% 3.311 9.121 01%כמות נחרגת עד  0.2

 1.30% 2.111 2.920 01%כמות נחרגת מעל  0.2

 1.0% 0.211 0.219 בסיס -מים מליחים  0.1

 ללא מע"מ. –המחירים 

 

 –ב  9101, גבוהים מאלו של יולי 9102בינואר  של המים השפירים לחקלאות פרטים את התעריפים המכללי המים 

 מהווים את העדכון החצי שנתי של סל המדדים.ו 1.32%

גם את הפעם ולכן צרפנו , 01%השפירים בחריגה של עד בתעריפי המים  02.9%עד  ות יחסית גבוהות שלעלי וחל

 התעריפים האלה לטבלה.

. הכוונה הייתה להעלות פעימה ראשונה עוד במספר פעימות ןש בכוונתה של רשות המים להעלות את מחירי מי השפד"י

 ואילך 9190 שנת משקל/מ"ק( ו 0.0 -)ל 9191פעימה נוספת הייתה אמורה להיות בשנת  ,שקל/מ"ק 0.92 -( ל9102השנה )

וכיום מתנהלים דיונים עם האזור וההתאחדות ביחס  ,שקל/למ"ק.  בשלב זה העלאה לא בוצעה 0.2 יהיה מחיר המים 

 לתעריפים עתידיים שיהיו קשורים לכמויות המסופקות באפיק זה. 
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 מים לבית .9

 

התעריפים המצוינים בכללים מפרטים את תעריף המים הביתי אותם משלמים ספקים מקומיים לחברת מקורות, וכן את 

)כולל מע"מ(, כך שמחיר המים הסופי לצרכן יהיה זהה לכלל הצרכנים בארץ תוספת המחיר הבונה את תשלום הצרכנים 

 ב המים בלבד )ללא רכיב הביוב(.ילרכ

 

 מתוך פירוט זה, נובע המרווח שניתן לספקים המקומיים, וניתן להשוותו לזה הניתן לתאגידי המים והביוב.

, מפרטים את התעריפים גם לספק רב רשותי, וכן הנתונים המפורטים להלן מיוחסים לספק חד רשותי בלבד.  כללי המים

   לחוק המים דמי מים. 91למפיקים הפרטיים המספקים מים לבית ומשלמים מאז תיקון 

, ואילו תשלום הספקים לחברת מקורות 1.2% -יש לציין, כי מחירי המים לצרכנים הסופיים )ללא רכיב הביוב( עלו בכ 

 .00% –עלה ב כ 

 

שקל/מ"ק )לפני  9.921ועומד על  1.1% –פועל יוצא, הוא מרווח לספק )ממנו הוא אמור לכסות את הוצאותיו(  שעלה ב 

שקל/מ"ק כולל פחת גבייה. מרווח החלוקה של  9.31המוריד את תעריף מקורות(, ועל   0.2%פחת גבייה זקוף של 

 כרת וזו שמעליה.שקל/מ"ק בממוצע לכמות המו 9.39התאגידים, עומד במקביל על 

 
 הם כלהלן: שקל/מ"ק לספק חד רשותיהתעריפים 

 

  הסעיף בתקנות
שיעור  9102ינואר  9102יולי 

 שינוי 
 

      תעריף מקורות

 ללא מע"מ 21.0% 1.220 0.378 לכמות מוכרת 3.0.0.0

 ללא מע"מ 1.2% 2.111 5.291 מעל הכמות המוכרת 3.1.1.2

 ללא מע"מ 2.0% 0.002 4.222 גינון ציבורי 3.1.1.3

      תעריף לצרכן לרכיב מים בלבד

 כולל מע"מ 1.2% 3.301 3.068 לכמות מוכרת 

 כולל מע"מ 2.1% 2.002 8.902 מעל הכמות המוכרת 

 כולל מע"מ 3.2% 1.901 6.932 גינון ציבורי 
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מהמחיר האחיד של צרכני תאגידי פירוט החישובים של כמות המים, הכוללים, כאמור, הפחתת רכיב הביוב להלן 

 המים, הנחת פחת גביה של הספקים המקומיים והמרווח המשמש אותם לתפעול מערכות המים, בלוח הבא: 

 

 שקל/מ"ק

 שיעור שינוי  9102ינואר  9102יולי   

 תעריף אחיד לצרכנים
 4.0% 2.110 5.648 לכמות מוכרת

 4.0% 11.073 10.635 מעל הכמות המוכרת

     

 כנ"ל כולל מע"מ
 4.0% 6.880 6.608 לכמות מוכרת

 4.0% 12.955 12.443 מעל הכמות המוכרת

     

 0 3.541 3.541 הנחת עלות ביוב במועצות אזוריות 

     

רכיב אספקת מים 
 8.9% 3.340 3.068 לכמות מוכרת בלבד

 5.7% 9.415 8.902 מעל הכמות המוכרת 

     

 8.9% 2.854 2.622 לכמות מוכרת רכיב מים ללא מע"מ

 5.7% 8.047 7.609 מעל הכמות המוכרת 

     

מרווח לספק ללא פחת 
 0.8% 2.257 2.238 לכמות מוכרת גביה

 0.8% 2.257 2.238 מעל הכמות המוכרת 

     

 0 1.5% 1.50% פחת גביה 

     

 57.1% 0.594 0.378 לכמות מוכרת תעריף מקורות

 7.32% 5.708 5.290 מעל הכמות המוכרת 

 
 אילנה דרוררשמה: 


