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2021 ביולי  4  
פ"אתש בתמוז דכ"  

 2021 יולי  – לחקלאות ולמגזר הביתי תעריפי המיםעדכון 

 –אחת לחצי שנה  דכניםעתמתעריפי המים כנים כפי שפורסמו באתר רשות המים. מחירי המים המעודמצורפים 

 מגזר הביתי.לחקלאות ולהמעודכנים המים מובאים תעריפי במסמך זה   ולי.יינואר ו יםבחודש

 :השינוייםעיקר 

מעל הכמות המוכרת עלה המים  מחירו 21.1% -המים הביתיים במחירי הקנייה עבור הכמות המוכרת עלה בחיר מ .1

 .3.2% -ב

 . (₪ 1.43 -ל ₪ 1.416 -מ)על פי המתווה המוסכם מזערית ן חלה עליה "השפדבמחיר  .2

 .(במחירי הקנייה ממקורות) 4.1%חלה עלייה של  לגינוןמים ב .3

, כפי שפורסם על ידי רשות המים, (מד מחירים לצרכן, מדד תעריפי החשמל ומדד השכר הציבורי :כול) המדדיםסל  .4

למקומות בדומה )המים צת רשות במוע, החליטו הציבורישכר דד המרכיב ב . 1.0% -הצביע על עלייה חצי שנתית ב

 בעקבות משבר הקורונה.  ולא להעלות אותומדד הלהקפיא את , (אחרים

  חקלאות:ללהלן פירוט התעריפים שנקבעו  

 הסעיף 
 יולי סוג המים בתקנות

2017 
 יולי
2020 

 ינואר
2021 

 יולי
2021 

שינוי יולי ה
לעומת  21

 21ינואר 
     1.98 מים שפירים 1.1.7

 0.49% 1.861 1.852 1.841  לאזורים עם חלופת מים שפירים 

 0.89% 1.581 1.567 1.56  לאזורים נעדרי חלופת מים שפירים 

 1.0% 3.347 3.314 3.294  10%כמות נחרגת עד  

 3.2% 6.217 6.025 6.09  10%כמות נחרגת מעל  

 0% 0.866 0.866 0.859 0.850 מים לאדמות כבול 

 0.99% 1.43 1.416 1.337 1.104 מי שפד"ן 1.2.1

 1.0% 3.347 3.314 3.294  10%כמות נחרגת עד  

 3.2% 6.217 6.025 6.09  10% מעלכמות נחרגת           

 1.01% 1.205 1.193 1.186 1.175 קולחים ללא מגבלות השקייה 1.3.1

 1.01% 1.506 1.491 1.483  8%כמות נחרגת עד  

 1.01% 1.808 1.79 1.779  8%כמות נחרגת מעל  

 0.97% 1.036 1.026 1.02  קולחים עם מגבלות השקייה 1.3.2

 1.01% 1.295 1.282 1.275  %8כמות נחרגת עד  

 0.97% 1.554 1.539 1.53  %8כמות נחרגת מעל  

 1.01% 1.397 1.383 1.374  בסיס–מים מליחים לחקלאות   1.6

מים מליחים שמוליכותם החשמלית     
 )דצימוס( 2.65 -ל 1.9בין 

 1.247 1.245 1.257 0.96% 

מים מליחים שמוליכותם החשמלית     
 )דצימוס( 3.4 -ל 2.65בין 

 1.163 1.162 1.173 0.95% 

מים מליחים שמוליכותם החשמלית     
 )דצימוס( 4.1 -ל 3.4בין 

 1.053 1.051 1.062 1.05% 
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 במגזר הביתי: להלן פירוט התעריפים שנקבעו 

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

שמחיר המים הסופי לצרכן יהיה זהה לכלל  . המטרה היאאת תוספת המחיר הבונה את תשלום הצרכנים )כולל מע"מ(

 על ידי רשות כל  מועצה אזורית בנפרדל נקבעפכים השרכיב  (.השפכיםב המים בלבד )ללא רכיב יהצרכנים בארץ לרכ

מחיר המים נקבע על ידי רשות המים, על ידי כך שהיא מניחה רכיב ביוב ממוצע לכלל המועצות האזוריות   . המים

 .1.5%שקל/מ"ק מים וכן את המרווח שיישאר לספק בהנחת פחת גביה של  3.6בגובה 

 מקורות:על ידי  מים ביתיים וגינון ציבורי המסופקיםתעריפי 

הסעיף 
תתעריף מקורו בתקנות  ינואר 

2020 
 יולי 
2020 

ינואר 
2021 

 יולי
2021 

 21השינוי יולי 
 21לעומת ינואר 

 

 ללא מע"מ 21.1% 1.102 0.91 0.974 0.956 לכמות מוכרת 3.1.1.1

 ללא מע"מ 3.2% 6.217 6.02 6.090 6.071 מעל הכמות המוכרת   3.1.1.2

 ללא מע"מ 5.5% 3.660 3.468 3.532 3.514 50:50ממוצע  

 ללא מע"מ 4.1% 4.936 4.743 4.804 4.786 גינון ציבורי 3.1.1.3

תעריף לצרכן לרכיב מים בלבד          
 

 כולל מע"מ 5% 3.975 3.538 3.787 3.787 לכמות מוכרת 

 
 כולל מע"מ 3.4% 7.89 7.634 7.634 7.634 מעל הכמות המוכרת  

 

 (דמי מים)לקוב  ₪מוכרת לקידוחים עלות 

 מי שתייהקידוח  אחרקידוח  כמות

 1.625 1.574 בסיס

 0.558 0.507 נוסף

 

 :1.0%סל המדדים לפיו חושבה עליית המחירים של 

 סה"כ השפעה מדד רכיב הסל הסעיף

 1.19% 1.4% 85% מדד המחירים לצרכן

 0.0% 0% 10% * מדד השכר הציבורי

 - 0.19%  -3.8% 5% מדד תעריפי חשמל

 1.0%  100% סה"כ עדכון סל מדדים

 

מועצת רשות המים החליטה בדומה למקומות אחרים להקפיא את מדד השכר גם  -* מדד השכר הציבורי  
 בעדכון זה ולא להעלות אותו. 

 
 

 אילנה דרוררשמה: 


