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 1.2017.1-עדכון תעריפי המים מה
 בתעריפי המים. להלן עיקריהם: נכנסו לתוקף שינויים  2017מינואר החל 

 
  . עלות הקניה לישובים:1
 

 סוג הכמות
הגדרת 

ן -הצריכה בח
 מקורות

 1-עלות ל
מ"ק, 
לפני 
 מע"מ

 -מע"מ
17% 

סה"כ עלות 
 התשלום ל: מ"ק 1-ל

צריכה ביתית  מוכרת-1כמות 
 מקורות 1.877 0.273 1.604 א'

צריכה ביתית  לא מוכרת-2כמות 
 מקורות 6.300 0.915 5.385 ב'

גינון ציבורי ברשות 
 מקורות 4.861 0.706 4.166 גינון ציבורי זכאית

סה"כ ביתית  2-ו 1סה"כ כמות 
 ₪  0.427 , במכפלתפחת 8%  בניכוי ב-א'ו

ן נפרד -בח
קרן  פיקדון

המים של 
 הישוב

 1.1.2017:מההתעריפים הנ"ל 
 
  . תעריפי המכירה לצרכנים:2

 תעריף  לחודשכמות  הגדרת צריכה סוג השימוש

 מגורים

בכפוף לדיווח מוכרת 
 מ"ק 1-ל ₪ 4.499 לנפש לחודש 3.5 התושב לישוב

 מ"ק 1-ל ₪ 8.991   לנפש לחודש 3.5מעל  לא מוכרת
לנכס  מינימליום תשל

 ש"ח 6.749 מ"ק 1.5 שלא נרשמה בו צריכה

, או אי דיווחבמקרה של 
 ביחידת דיור נפש אחת

 מכסת מינימום:
 

 מ"ק  7
 

 מ"ק 1-ל ₪ 4.499  

 
 כל צריכה נוספת

 
 מ"ק 1-ל ₪  8.991  

)בכפוף הטבה לנכים 
 לקריטריונים(

מ"ק  3.5תוספת של 
 ש"ח 4.499   לחודש

 מ"ק 1-ל ₪ 3.085   ל הצריכהכ  מקוואות
גינון ציבורי ברשות 

 מ"ק 1-ל ₪ 6.867 כל הצריכה  זכאית

 כל צריכה אחרת
 )חקלאות ראה למטה(

 לאכל צריכה שהיא 
 ,גינון: למגורים
 מוסדות,שירותים, 

 עסקים.

במד מ"ק  15,000עד 
 מ"ק 1-ל ₪ 8.991 שנתימים בודד 

כל צריכה אחרת לצרכן 
 גדול  

 לאהיא כל צריכה ש
גינון, : למגורים

שירותים, מוסדות, 
 עסקים.

-מעל ללצרכן גדול 
במד מים  מ"ק 15,000

מ"ק  250,000ועד  בודד
 שנתי

 מ"ק 1-ל ₪ 8.289

 
 מ"ק  1-ל ₪ 7.685 בודדמ"ק שנתי במד מים  15,000עד  מורשהלצרכן עוסק 
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 מורשהלצרכן עוסק 
 גדול

  במד מים בודד מ"ק  15,000-מעל ללצרכן גדול 
 מ"ק  1-ל ₪ 7.085   שנתי 

                                                                                                                            1.1.2017התעריפים הנ"ל מה:
 
 . חקלאות:3
 

 עלות קניה:
 

 %30 מעלכמות נחרגת  %30 עדכמות נחרגת  כמות במכסה הכמות שבמכסה
 מ"ק 1-ל ₪ 6.300 מ"ק  1-ל ₪  3.292  מ"ק 1-ל  ₪ 2.993  :כולל מע"מהעלות 

 
 

 :תעריפי המכירה
 

 30%כמות נחרגת מעל  30%כמות נחרגת עד  כמות במכסה הכמות שבמכסה 
 מ"ק 1-ל ₪ 5.667 מ"ק 1-ל ₪ 3.096 מ"ק 1-ל ₪ 2.840 מע"מ: לא כולל-מכירה

 .כולל מע"ממכירה 
הערה: באתר רשות 

המים מופיע בהפחתת 
 המע"מ(

 מ"ק 1-ל ₪ 6.630 מ"ק 1-ל ₪ 3.622 מ"ק 1-ל ₪ 3.322        

 ושיקום התעריפים כוללים דמי חלוקה
חקלאות ללא מכסה 

 בבסיס
 מ"ק 1-ל ₪ 8.991

-הפרשה לקרן המים
-אחזקת מערכות

 שיקום,כלול

 מ"ק. 1-ל ₪ 0.090

 1.1.2017התעריפים הנ"ל מה:
 

  תעריף לכמות שזוהתה כנזילה:. 4
 

 מע"מ. כולל ,₪ 6.300
 

 1.1.2017התעריף הנ"ל מה: 
 

 :   הקישור לעדכון המפורסם באתר המים
www.water.gov.il 
 1.1.2017-ספר התעריפים מעודכן ל –קבצים להורדה בצד שמאל←תעריפים  ←אסדרה ותעריפים  

 
 אר..אי.פי-נתקל בקושי, יפנה לבית התכנהישוב ש חריות הישוב לעדכן התעריפים בתכנה.בא

 
 בברכה,

 
 דינה מליק

 אסדרת מיםרכזת 
 

 ט.ל.ח.
 

http://www.water.gov.il/
http://www.water.gov.il/

