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1.7.2020 
 לכבוד

 צרכני המים 
 לצריכה ביתית ולחקלאות

 
 ,שלום רב 

 
 1.7.2020 - עדכון תעריפי המים לצריכה ביתית ולחקלאות מתאריך ה : הנדון

 
תערפי לים לעניין להכ .1.7.2020 -נכנסו כללים אלה לתוקפם ביום ד' ה ,לאחר הליך מתמשך של אישור כללי המים 

התעריף מתעדכן על פי מדד משק המים )הטייס   1.7 תאריך. ב1.7 -וב 1.1 -בהמים מתעדכנים פעמים בשנה 
 חקלאות.ה מים עבורעדכון התעריפים נעשה הן למים לצריכה ביתית והן להאוטומטי(. 

 

 לכמות שמעבר לכמות המוכרת. 0.2% -לכמות המוכרת וב 0.6% -עלות המים לצריכה ביתית עלתה ב •

אזורים ללא מים שוליים )נעדרי חלופה לשעבר( ירדה גם ובלאזורים נסמכי מים שוליים  עלות המים לחקלאות   •
  עלות המים ירדה באותו האחוז. ן. בשפד"0.9% -ב

מים שפירים, שפד"ן,  לנוחיותכם, מצורפות שתי טבלאות עם ציון העלויות השונות לסוגי מים שונים כגון
 מליחים.קולחים ומים 

 
ספר התעריפים. ספר התעריפים הנו מסמך עזר של רשות המים לטובת לסיום, במקביל לקובץ התקנות התפרסם גם  

 הצרכנים, בספר התעריפים התגלו בעבר מספר טעיות. 
לידיעתכם, ספר התעריפים אינו מסמך משפטי. המסמך המשפטי הנו קובץ התקנות. כך שלכל מי שיש השגות כאלו 

 ואחרות, המסמך המשפטי הוא הקובע.
 

 נשמח לסייע בידכם בכל פרט או שאלה. 
 09-790344 ניתן לפנות בשאלות לארגון עובדי המים בטלפון

 
 

 בברכה,                                                                                                                  
 

 איתן ישראלי                                                                                                                      
 עובדי המים  ארגון                                                                                                                              
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 2020יולי   –עדכון תעריפי המים לצריכה ביתית 
 8625על פי קובץ התקנות מספר 

 -0.82%עדכון סל מדדים )הטייס האוטומטי(: 
 עלויות המים בשקלים חדשים

 

 השינוי )₪( עלות 

 2020ינואר  2019יולי  2019ינואר  
יולי 

2020 
לעומת  2020יולי 

 2020ינואר 

רכיב מים   -לצרכנים 
      כולל מע"מ בלבד 

 0.6% 3.844 3.821 3.534 3.340 לכמות המוכרת 

 0.2% 9.920 9.903 9.608 9.415 מעל הכמות המוכרת 

תעריף מקורות לספקים   
  ללא מע"מ 

 1.9% 0.974 0.956 0.732 0.594 לכמות המוכרת 

 0.3% 6.090 6.071 5.846 5.708 מעל הכמות המוכרת 

 0.5% 3.532 3.514 3.289 3.151 ( 50:50ממוצע )

      

ללא    -יתרה לספק המים  
  2.296       2.277       2.252      מע"מ

     
2.297  0.8% 
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 2020יולי  – עדכון עלות מים לחקלאות 
 8625על פי קובץ התקנות מספר 

 -0.82%האוטומטי(: עדכון סל מדדים )הטייס 
 עלויות המים בשקלים חדשים

 

 8625 8308 8240 8135 קובץ תקנות סעיף

 1.07.2020 1.01.2020 1.07.2019 1.2019 .1 תאריך 

     2.007          מים שפירים 1.1.7

  1.841           1.856           1.858           1.834           פירים לאזורים נסמכי מים ש 

 

 נסמכי  מים שפירים לאזורים 
  1.557           1.570           1.580           1.560          )נעדרי חלופה לשעבר(

  0.859           0.866           0.872           0.861          לשימוש באדמת הכבול 1.1.7

      
  1.337           1.348           1.266           1.116          שפד"ן 1.2.1

      
  1.186           1.196           1.204           1.189          קולחים לכל שימוש חקלאי 1.3.1

  1.020           1.028           1.035           1.022          קולחים מוגבלים 

      
     1.508          מים מליחים בסיס 1.6

           1.378           1.394           1.385           1.374  

      

  0.992           0.998           1.013           1.0039        עדכון מדד התייקרות 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/www.iwwa.co.il
mailto:iwwa@iwwa.co.il
http://www.iwwa.co.il/
https://www.facebook.com/www.iwwa.co.il

