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   א' בשבט תש"פ          
 2020בינואר  27      

 1.1.2020-עדכון תעריפי המים מה
 בתעריפי המים. להלן עיקריהם: כנסו לתוקף שינוייםי 2020מינואר החל 

  . עלות הקניה לישובים: 1

 סוג הכמות
הגדרת 

ן -הצריכה בח
 מקורות

 1-עלות ל
מ"ק, 
לפני 
 -מע"מ

 בש"ח

סה"כ עלות 
 -מ"ק 1-ל

 -כולל מע"מ
 בש"ח

 התשלום ל:

צריכה ביתית  מוכרת-1כמות 
 מקורות 1.119 0.956 א'

צריכה ביתית  לא מוכרת-2כמות 
 מקורות 7.103 6.071 ב'

גינון ציבורי ברשות 
 זכאית

-גינון ציבורי
לכמות 

 בהקצאה
 מקורות 5.600 4.786

סה"כ ביתית  2-ו 1סה"כ כמות 
 ₪ 0.712 , במכפלתפחת 8%  בניכוי ב-א'ו

ן נפרד -בח
קרן  פיקדון

המים של 
 הישוב

 1.7.19 -התעריפים הנ"ל מ
  . תעריפי המכירה לצרכנים: 2

 תעריף  לחודשכמות  הגדרת צריכה  סוג השימוש 

 מגורים

בכפוף לדיווח מוכרת 
 מ"ק  1-₪ ל  3.787 לנפש לחודש  3.5 התושב לישוב

 מ"ק  1-₪ ל  9.863  לנפש לחודש  3.5מעל  לא מוכרת

לנכס   מינימלים תשלו
 ש"ח   5.681 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  3.787  

 
 כל צריכה נוספת

 
 מ"ק 1-₪ ל  9.863  

)בכפוף  הטבה לנכים 
 לקריטריונים( 

מ"ק  3.5תוספת של 
 מ"ק 1-₪ ל  3.787   לחודש 

 מ"ק  1-₪ ל  3.168   כל הצריכה   וואותמק

גינון ציבורי ברשות 
 זכאית 

 מ"ק  1-ל₪   7.634  הכמות שבהקצאה 

מן הכמות  8%חריגה עד  
 מ"ק  1-ל ₪   9.543 המוקצית

מן  8%-חריגה שמעל ל 
 מ"ק  1-ל₪   11.451 הכמות המוקצית

 כל צריכה אחרת
 ראה למטה(-)חקלאות

  לאכל צריכה שהיא 
שירותים,  ,גינון : למגורים

 עסקים. מוסדות, 

במד מ"ק  15,000עד 
 מ"ק  1-₪ ל  9.863 שנתימים בודד 
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כל צריכה אחרת לצרכן 
 גדול  

  לאכל צריכה שהיא 
 גינון, שירותים, : למגורים

 עסקים. מוסדות, 

-מעל ל לצרכן גדול 
במד מים  מ"ק 15,000

מ"ק  250,000ועד  בודד
 שנתי

 מ"ק  1-ל ₪  9.044

לא כולל   -מ"ק  1-₪ ל   8.430 בודדמ"ק שנתי במד מים  15,000עד  מורשהלצרכן עוסק 
 מע"מ.

 מורשהלצרכן עוסק 
 גדול

לא כולל  –מ"ק  1-ל₪   7.730  שנתי   במד מים בודד מ"ק  15,000-מעל ל לצרכן גדול 
 מע"מ

   1.1.2020-התעריפים הנ"ל החל מ
 . חקלאות:3

 עלות קניה: 
 %10 מעלכמות נחרגת  %10 עדת נחרגת כמו כמות במכסה הכמות שבמכסה

 :כולל מע"מהעלות 
לחקלאות הנמצאת 

באיו"ש באזור נסמך מים 
 שפירים, כמו אצלנו.

 מ"ק 1-₪ ל  7.103 מ"ק  1-₪ ל   3.886   -מ"ק 1-₪  ל 1.837 

 
 : תעריפי המכירה

 10%כמות נחרגת מעל  10%כמות נחרגת עד  כמות במכסה הכמות שבמכסה 
 מע"מ: לללא כו-מכירה

לחקלאות הנמצאת 
באיו"ש באזור נסמך מים 

 שפירים, כמו אצלנו.

 מ"ק 1-₪ ל  6.358 מ"ק 1-₪ ל  3.608  -מ"ק 1-₪ ל 1.857

 כולל מע"מ.מכירה 
הערה: באתר רשות 

המים מופיע בהפחתת 
 המע"מ(

 מ"ק 1-₪ ל  7.439 מ"ק 1-₪ ל  4.221 מ"ק 1-₪ ל 2.173        

 ושיקום התעריפים כוללים דמי חלוקה
חקלאות ללא מכסה 

 מ"ק 1-₪ ל  9.863 בבסיס

  1.1.2020 -התעריפים הנ"ל החל מ
 תעריף מינימום:. 4

לפי גם אם צרך פחות מן הכמות האמורה באותה תקופה,  מ"ק מים לתקופה של חודש, 1.5 צרכן יחויב בעד
 (. 2מא במגורים למעלה בסעיף )ראה דוג בעד כמות זושהיה עליו לשלם  התעריף

 
  תעריף לכמות שזוהתה כנזילה: . 5

נזילה תיקבע לפי  כמות ב
גובה "צריכה ממוצעת". 

זוהי -"צריכה ממוצעת"
הצריכה הממוצעת שהייתה 

בנכס בתקופה מקבילה 
בשנה קודמת או במשך 

לפי  -השנה השוטפת 
 החלטת הספק. 

 ביתי :לצרכן 
  100 עדשהיא ו ת לצריכה הממוצע שמעברבעד הכמות  .1

 מעל לצריכה הממוצעת מ"ק 
מעל לצריכה הממוצעת,    מ"ק 100-לשמעבר כמות  .2

 לצרכן ביתי

  מ"ק  1-ל ₪  7.385

  מ"ק 1-ל₪  1.17 

לצריכה שמעל  מ"ק 100-ל מעברש: כמות   שאינו ביתילצרכן 
   מ"ק 1-ל ₪  7.385 ממוצעתה

 3ד עמוהלן בלראה דוגמאות לחיוב בגין הנזילה בנספח ש

   1.1.2020-התעריפים הנ"ל החל מ
 :    סם באתר המיםתפר הקישור לעדכון המ

www.water.gov.il 
 .1.1.2020-ספר התעריפים מעודכן ל –קבצים להורדה בצד שמאל←תעריפים  ←אסדרה ותעריפים  

http://www.water.gov.il/
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קושי,  נתקל בישוב ש באחריות הישוב לעדכן התעריפים בתכנה.
 .EPR  -יפנה לבית התכנה

 בברכה,
 

 דינה מליק, עו"ד        
 

 רכזת אסדרת מים        
 
 

 ב הצריכה בנזילה:וחיאות לאופן דוגמ -נספח
 

 :מ"ק מעבר לצריכה הממוצעת 100נזילה עד  -1דוגמא 
 

 מ"ק 150תקופת חיוב נוכחית:  
 

 מ"ק 100: (או במשך השנה) בתקופה מקבילההצריכה הממוצעת 
 מ"ק. 50 : ממוצעתצריכה המעבר לבתקופת החיוב הנוכחי, שהיא הצריכה 

 
 הכמות בנזילה 50 מ"ק.

 
 אופן החיוב:

 לכל הצרכנים )ביתי ושאינו ביתי(: 

 
   .₪ 7.385במכפלת  מ"ק מעבר לצריכה הממוצעת( 100)שהיא עד  שבנזילה כל הכמות

   
 

 מ"ק: 100-מעל למעבר לצריכה הממוצעת ונזילה ש - : 2דוגמא 
 

 מ"ק 480תקופת חיוב נוכחית:  הצריכה ב
 
 מ"ק 150: (השוטפתאו במשך השנה )מקבילה ממוצעת בתקופה הצריכה ה

 .מ"ק 330  : מעבר לכמות הממוצעתבתקופה הנוכחית שהיא הצריכה 
 

 הכמות בנזילה :330 מ"ק
 

 אופן החיוב:
 

 לצרכן ביתי:
 

(.3857*100) מ"ק. 1-ל ₪ .3857 במכפלת מ"ק( 330 תמ"ק הראשונים מתוך הכמו 100) 100עד  הכמות   
 

(.1.17*230) ₪ 171. מ"ק הנותרים( במכפלת  230) מ"ק 100-שמעל להכמות   
 

 לצרכן שאינו ביתי:
 

(.3857*100) מ"ק. 1-ל ₪ .3857 מ"ק( במכפלת 330מ"ק הראשונים מתוך הכמות  100) 100עד הכמות    
 

 (3857.*₪230 ) 7.08 –מכפלת ב (, מ"ק 330הממוצעת כנ"ל ) מ"ק  מעל לצריכה 100-שמעבר ל הכמות
 

    -------------------  
 .ח.ט.ל


