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 מסמך רקע
 

 2021 יוליל המוצעים תעריפי המים והביובברכיבי  שינוייםלעקרונות 

 2021בינואר ם הקיימים תעריפיכולל שינויים ביחס ל

 

 ובהכנסותהעלות  ברכיבי המוצעיםעיקרי השינויים  להלן 2021חודש יולי ל והביוב תעריפי המים קביעת לקראת

 .המים יהחזויה על תעריפ השפעתם ואתממים, 

 

  אגורות 28.1-יעלו בלמגזר הביתי  ,2021 יולי לוהביוב, תעריפי המים מוצע כי. 

 
 

 שינוי בסל המדדים אליו מוצמדים תעריפי המים באלה:התעריפים נעשה, בין היתר, בהתחשב חישוב העלויות ו

  .צפויותההכנסות כן למול הכללים  ווראות הלתאגידי המים והביוב לפי ה כמויות מים והשקעות חדשותעדכון  ,והביוב

 

לשינויים ברכיבי  בחלוקה, 2021ינואר לעומת  2021לחודש יולי  המוצעיםתובא סקירה של עיקרי השינויים  להלן

 יקוניםיוצגו ת כן. ההכנסות ברכיביבתעריפים ו לשינוייםהמים הארצי ו במשקהעלות במשק המים העירוני ו

 .  , בעת הזוהתעריף שינוי על ישירה שפעהמוצעים נוספים לכללים שאין להם ה

 

 ובמרחב הכפרי העירוני המים משקברכיבי עלות ב שינויים

 .מלש"ח 34-, המשמעות היא העלאת העלות המוכרת בכ1.7%-בכ עלהסל המדדים  – המדדים סל עדכוני .1

ועדכון הלוואות , עדכון כמויות מים, ונכסים עדכון נתוני השקעות - רכיבים פיזיים של תאגידים עדכוני .2

  .)ראו פירוט בטבלה המצ"ב( מלש"ח 20-המשמעות היא הורדת העלות המוכרת בכ תעריפיות

-המשמעות היא הורדת העלות המוכרת בכ –שינוי הגדרת חברה א' עבור תאגיד חד רשותי בכללי המים  .3

, וכולל תקופת הסתגלות של שנה במהלכה גת קריתמי עכו, מי לוד ומי  לתאגידים רלוונטי מלש"ח. 0.8

 תינתן מחצית ההטבה עבור תאגידים אלו.

 15.12.20מה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביום חברתי של כלל הישובים שפרס-עדכון דירוג כלכלי .4

  "ח.מלש  4.3-העלות המוכרת בכהורדת המשמעות היא  –

ר המשמעות היא העלאת לגד מעבר מים תוספת ובגין הקדרון ייחודי פרויקט בגין הכרה –תאגיד הגיחון  .5

 מלש"ח. 8.1-העלות המוכרת בכ

 משק למקטעהמוכרת  העלותאת  עלותהל צפויים שלעיל העירוני המים משקעלות  ברכיבי השינויים סך .6

 מלש"ח. 17-בכ 2020חודש  יולי בהמים העירוני, 

 

 

 7608000-03או פקס  council@water.gov.ilלהגשת עמדות בכתב בלבד באמצעות דוא"ל 

 12:00בשעה  7.6.2021-לא יאוחר מ
 

mailto:council@water.gov.il


 
 מועצת הרשות 

 

 

 הרשות הממשלתית למים ולביוב

2 

 

 

 המים הארצי במשק ברכיבי עלות שינויים

 

 מלש"ח. 78-, המשמעות היא העלאת העלות המוכרת בכ1.7%-סל המדדים עלה בכ - מדדים סל עדכון .7

 142מהווה מלש"ח לחצי שנה ) 71 – במסגרת עלויות המים המותפלים במתקן התפלה חדרה שינוי הוראת .8

 מלש"ח שנתי(.

 העלויותאת  גדיללה, צפויה עילהתעריפים והשינויים החזויים בהכנסות של עדכוניהמצטברת של  ההשפעה .9

 "ח.מלש 160 -כמזה בתעריפי התאגידים  ₪ מיליון 220 -כבסך כולל של המוכרות במשק המים 

 
 

 עיקריים מוצעים ונתונים שינויים -שונות 

 :תעריף מים לכמות נחרגתתיקון  -בכללי המים )תעריפי מים המסופקים מאת מקורות( 1.1.9סעיף  .10

 גינוןה תעריף שונה בהתאם לתעריף החל על  חריגה( 10%)מעל  ברמה ב' מוצע לקבוע לכמות הנחרגת

 .)התעריף השולי(המוכרת הכמות מעל תעריף ה חלף . זאת,המהווה את תעריף המים הממוצע לספקו

סילוק באגן  הפקת עלכי  קבועל מוצע -בכללי המים )תעריפי מים המסופקים מאת מקורות( 3.1.3.4סעיף  .11

המים  שלומצד שני בעת סילוקם  קעהקר לתת מים החדרת מתבצעת לאההיקוות של הכנרת )בו מצד אחד 

מערכו המלא  50% רק אלא מלא אספקה תעריף יחול לא( המים ממאזןהם אינם יורדים באופן מלא 

 אשר יבטיחו ניצולם של המים ככל הניתן. הרשיוןובתנאי שנעשה לפי תנאי 

להפחית את התעריף למים  מוצע -( בכללי המים )תעריפי מים המסופקים מאת מקורות(3) 3.2 סעיף .12

 להפקת נוסף עידוד לייצר מנת על, 'אג 9-"ל במגכ "למגכ 22,000"ל לבין מגכ 20,000מליחים ברמה של בין 

 .שפירים במים שימוש חלף החופי בחיץ מליחים מים

 להפקה מקידוח בהתאם לכללי הפקה והולכה. אג' 5 עלות של תוספת מתן .13

 .לעניין אישור תוכנית ההשקעות 14.1.21לפי החלטת המועצה מיום  האיגודןתעריף  עדכון .14

( 2023, לתקופה מוגבלת )עד דצמבר בירושלים ההפרדה לגדר מעבר האספקה תעריףההכרה ב עדכון .15

  .בהתאם לשינויים בתמהיל האספקה ולתמיכה התקציבית בגין פעילות זו
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 :)מלש"ח( מצ"ב טבלת עיקרי השינויים המוצעים 

 הערות   השפעה כספית 

(4.3) 15.12.20פרסום  -עדכון סוציו אקונומי תאגידים   
 

במדרג  3-1אשכולות  - ( חד רשותי1שינוי הגדרת חברה א)
 (0.8) החברתי כלכלי

 

 כולל עדכון צרכנים גדולים, צרכנים ענקיים, מדי מים (32.0) 2020עדכון כמויות 

 34.4 עדכון מדדים
 

 כולל גריעה נורמטיבית –נטו  עדכון נכסים
33.0 

 מלש"ח בגין גריעה נורמטיבית. 21.6מלש"ח בניכוי  54.6 
)מי אביבים, מי בת ים, לא עודכנו תאגידים שלא העבירו דוחות כספיים 

 מי רהט(

 לא עודכנו תאגידים שלא העבירו דוחות כספיים   (4.6) עדכון אנרגיה

 עדכון הלוואות תעריפיות
(9.4) 

הלוואה נמוכה ביחס לתקופה קודמת של פלגי מוצקין )התאמה לשיעור  
סיום פית למי אביבים ומי אשקלון ותערי(, ביטול הלוואה 2020פחת מים 

 .גין מים אדומים לאלעין ומי הגלילפיצוי ב תקופת

 עדכון הלוואות
(7.5) 

 בעיקר מסביבת ריביות נמוכה יותר במשק לעומת העדכון הקודם. 
כולל עדכון שיעור ריבית על החוב בהתאם לריבית חסרת סיכון מעודכנת 

  2.65%בתוספת מרווח של 
תוספת הכרה בגין פרויקט תשתית ייחודי קדרון  -הגיחון 

  8.1 ומי מעבר לגדר

 (17.1) סך השפעה על עלות משק המים העירוני
 

 

 :הלוואות תעריפיות )מלש"ח(מצ"ב טבלת 

 21-יול 21-ינו תאגיד
 3,850 3,850 מי עירון בע"מ

 11,250 11,250 מעינות המשולש בע"מ
 8,125 8,125 בע"מתאגיד המים נווה מדבר 

 2,000 2,000 תאגיד מים רמלה בע"מ-ת.מ.ר
 1,250 1,250 עין אפק  בע"מ

 4,562 5,335 פלגי מוצקין בע"מ
 - 2,000 בע"מ 2010מי אביבים 
 - 1,000 מי אשקלון

 10,000 10,000 מי כרמל בע"מ
 

 סיכום

ויביאו  מיליוני ש"ח 177 -להעלות את העלויות המוכרות למשק המים בכ צפוייםלעיל  שהוצגו השינוייםסך  .16

 לעומת (ביתימגזר ) לא כולל מע"מ אגורות 28.1-ב ולכמות נוספת לכמות מוכרתתעריפי המים  להעלאת

 יתר התעריפים יהיו בהתאם לשינויים שהוצגו או לסל המדדים שבחוק, לפי העניין. .התעריף כיום

 
  למ"ק(:)₪  2021ינואר  תלעומ 2021 ליולי ם המרכזיים בתעריפי וייםאת עיקרי השינ המרכזתטבלה  להלן

שיעור  הפרש 21-יול 21-ינו 
 ההפרש

תעריף לכל כמות מוכרת לצרכן 
 בתאגיד/רשות מקומית

 7.39   7.71   0.33  4.44% 

תעריף לכל כמות נוספת לצרכן 
 בתאגיד/רשות מקומית

 13.46   13.79   0.33  2.44% 

תעריף לכל כמות נוספת לצרכן בתאגיד 
 )צרכן גדול עוסק מורשה( )**(

 10.51   10.79   0.28  2.67% 

תעריף אחיד למוסדות ציבור של רשויות 
 מקומיות

 11.00   11.33   0.33  2.98% 

תעריף )מים( לכל כמות מוכרת לצרכן 
 בספק שלא חייב בתיאגוד

 3.79   4.12  0.33  8.54% 

תעריף )מים( לכל כמות נוספת לצרכן 
 בספק שלא חייב בתיאגוד

 9.86   10.20   0.33  3.28% 
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תעריף )מים(  לכל כמות נוספת לצרכן 
ברשות מקומית  )צרכן גדול עוסק 

 מורשה( )**(

 9.04   9.38   0.33  3.58% 

 )***(1.13%  0.02  1.873  1.852  תעריף חקלאות )**(

 
 

 .17%כוללים מע"מ בשיעור )*( התעריפים 
 .)**( לא כולל מע"מ

 .2020עדכון סל המדדים יחסית ליולי )***( 
 

 רב, בכבוד

 המקצועי ברשות הצוות

 

 


