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 תשפ"א חשון

 20 נובמבר

 הודעות ועדכונים לעניין כמות מוכרת

 31.12.2020-01.09.2020הגדלת הכמות המוכרת לנפש לתקופה שבין  .1

 ,22/10/2020עקבות משבר הקורונה, מועצת רשות המים , החליטה בישיבתה מיום ב

 4 -מ"ק ל 3.5 -להיענות להצעת השר למשאבי מים והגדיל את הכמות המוכרת לנפש מ

 .01/09/2020-31/12/2020מ"ק וזאת לתקופה קצובה שבין 

שינוי בכמות מ לצרכנים הבייתיים הזכאים להגדלה כתוצאהההתחשבנות הכספית 

 הדרכים הבאות: 2-המוכרת לנפש יכולה להיעשות באחת מ

בדרך של הוצאת חשבון חדש מתוקן על התקופה שכבר נשלחה באמצעות זיכוי  .א

 לצרכן הודעת חיוב.

 יום פרסום הכללים המתוקנים. 15באמצעות זיכוי בחשבון הראשון שישלח לאחר תום  .ב

 

 כמות נוספת( -עדכון תעריף מים מעבר לכמות מוכרת )להלן .2

העלאת  לעבמקביל להחלטה על הגדלת הכמות המוכרת לנפש החליטה מועצת הרשות 

 תעריף המים לכמות הנוספת )מעבר לכמות המוכרת(, בשיעורים כדלהלן:

 למ"ק על התעריף הקיים₪  0.364ספק מקומי: תוספת של 

 למ"ק על התעריף הקיים.₪  0.311תאגיד מים: תוספת של 

העלאת התעריף הנ"ל  והתעריפים הנגזרים ממנו )תעריף צרכן גדול ותעריף גדול(, תחול 

 .01.11.2020-28.02.2021בתקופה שבין ראת שעה במסגרת הו

 שינויים בקביעת אופן חישוב הכמות המוכרת לספק מים .3

בדבר כוונתה לבצע שינויים באופן ולביוב מים הממשלתית לרשות הבמסגרת הודעת 

קביעת הכמות המוכרת אנו מביאים לידיעתכם כי ככל שהכללים יתקבלו ויאושרו על ידי 

, בסיס החישוב מועצת רשות המים( -ולביוב )להלן מיםהממשלתית לרשות המועצת 

(, ייעשה לפי הערך הנמוך מבין 2022לכמות מוכרת לשנתיים הקרובות )עד תום שנת 

 החלופות להלן:

 .42מספר נפשות המוצהר בטופס הדיווח במכפלת  .א

 בהתאם לכמות המוכרת שניתנה בשנה הקודמת. .ב

 

 שה על פי הערך הנמוך מבין החלופות הבאות:אופן החישוב ייע 2022לאחר שנת 
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ק בטופס במספר הנפשות שעליו דיווח הספ 42מכפלת  -"הכמות המוכרת החזויה" .א

 2016-לכללי המים )קביעת כמות מוכרת לספק(, התשע"ו  1א)א(14דיווח לפי סעיף 

 ב)ב(14או שקבע מנהל הרשות הממשלתית לפי סעיף 

 בתוספת הכמות אשר סופקה בידי הספק בתעריף לכמות מוכרת לשנה שהסתיימה  .ב

3% . 

 כללים לשמיעתהנוסח המלא והמחייב של התיקון המוצע מופיע באתר הרשות תחת "

 docs-11-https://www.gov.il/he/Departments/General/16 :כתובתעמדות הציבור" ב

 היזון חוזר .4

תיקון לכללי המים )קביעת כמות מוכרת(, מוצע לקבוע התחשבנות שנתית לספק, ב

כלומר היזון חוזר שייעשה בכל שנה )כמו זה הנהוג בהתחשבנות לעניין סיווג מים 

כמות המים שסופקה בפועל לבין  לחקלאות וגינון ציבורי(, באופן שתבוצע התאמה בין

הכמות המוכרת שנקבעה ברישיון הספק וזאת בהתאם לדיווח הכמות המוכרת שידווח 

 בחודש פברואר בכל שנה.

ועד  2010לתקופה משנת  2021בנושא זה, ההתחשבנות הראשונה תיערך בשנת 

לעניין הפרש בין הכמות המוכרת  התחשבנות כספיתבאופן שתבוצע  31.12.2020

נקבעה ברישיון הספק לבין הכמות המוכרת שנמכרה בפועל בדרך של החזר או חיוב ש

 .תשלומים שווים ללא ריבית 36בחשבון המים העוקב ליום ההתחשבנות ובעד 

https://www.gov.il/he/Departments/General/16-11-docs

