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 .2020תעריפי המים המעודכן לשנת  ברצוננו לעדכנכם, כי הועלה לאתר רשות המים ספר

 הדגשים העיקריים שלנו לטיפול בנושא המים בתקופה הנוכחית:הלהלן עיקרי השינויים ו

 התייקרות תעריפי המים הביתיים

תעריפי רכישת המים מחברת מקורות ובהתאמה גם תעריפי המים לצרכנים התייקרו במעט: 

, תעריף גבוה עבור כמות נוספת 31%-ניכר של כהתייקרות בשיעור  -תעריף נמוך לכמות מוכרת 

 .6%-התייקרות בשיעור של כ -; תעריף גינון ציבורי 4%-התייקרות בשיעור של כ -

 חשוב לדאוג לעדכון תעריף חיוב הצרכנים. ,לאור האמור

 מרווח כספי לפעילות אספקת המים

משמעות ההתאמה בהתייקרות תעריף רכישת המים מחברת מקורות ובמכירה לצרכנים הינה, כי 

 2.36-ועומד על כ  0.5%-המרווח הכספי הקיים לפעילות אספקת המים עלה במעט בשיעור של כ

 1.74-סכון בעלות מים לגינון ציבורי ביחס לעלות מים בכמות הנוספת, הינו כחש"ח/מ"ק. ה

 .2019ביחס למרווח שהיה ביולי  14%-בשיעור של כ/מ"ק, עלייה ש"ח

 תעריפי המים החקלאיים

ש"ח/מ"ק.  1.856-תעריפי המים החקלאיים, הנרכשים מחברת מקורות, נותרו בעינם ועומדים על כ

 /מ"ק.ש"ח 1.57 -ובאזור נטול חלופה )נסמך מים שפירים( 

 /מ"ק.ש"ח 1.348ומחירו עומד על  2019ביחס לתעריפי יולי  6.5% -התייקר בשיעור של כ השפד"ן

מההקצאה הוזלו בשיעור קל של כאחוז ואילו חריגה  10%תעריפי המים החקלאיים בחריגה שעד 

 .4%-בשיעור של כ ההתייקר 10%-גבוהה מ

 מפיקי מים עצמיים

ק המים, תעריפי חברת מקורות מהווים את תעריפי לחו 27לאור תיקון  -מפיקי מים עצמיים זכרו 

 הייחוס עבור חישוב דמי המים וההתייקרויות המפורטות יגולגלו בהתאמה לתשלומי דמי המים.

בבדיקות, שערכנו, לדרישות תשלום דמי המים, שנשלחו למפיקים שונים, התגלו מספר טעויות 

לבדוק את חיובי דמי המים שנשלחו למפיקים מומלץ  2019בחישוב. בשל כך ובשל סיומה של שנת 

 הפרטיים.

 .2020טבלה המציגה את תמצית השינוי בתעריפי המים לתחילת שנת  בנספח לחוזר

 ניתן לפנות למשרדנו לאנשי הקשר הבאים: יישובבשאלות  בנוגע לניהול משק המים ב

 alonr@mbtcpa.co.il,  052-4771747 , בטלפוןאלון ראובנירו"ח 

 limoro@britcpa.co.il,  5816814-054 בטלפון, לימור לטאי עובד ח"רו

 -שוב יעדכונים שוטפים בנושא ניהול משק המים בי
 2020 ינואר
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 את ספר התעריפים המלא ניתן למצוא באתר רשות המים בקישור הבא:

http://www.water.gov.il/Hebrew/Rates/Pages/Rates.aspx 

יול-19ינו-20שינויתעריף

תעריפי רכישת מים ממקורות לספק חד רשותי

1.858 1.856₪ 0.1%₪-מים שפירים לחקלאות

1.266 1.348₪ 6.5%₪מי שפד"ן בהקצאה

0.732 0.956₪ 30.6%₪מים ביתיים כמות מוכרת

5.846 6.071₪ 3.8%₪מים ביתיים כמות נוספת

4.512 4.786₪ 6.1%₪מים לגינון ציבורי

תעריפי מכירה מירביים לספק שאיננו חייב בתאגוד

3.024 3.237₪ 7.0%₪מים ביתיים כמות מוכרת

8.216 8.430₪ 2.6%₪מים ביתיים כמות נוספת )פחות מ-15 אלפי מ"ק לשנה(

6.038 6.525₪ 8.1%₪מים לגינון ציבורי

מרווח הספקה )הפרש בין עלות קנייה למחיר מכירה(

2.292 2.281₪ 0.5%₪-מרווח מים שפירים כמות מוכרת

2.370 2.359₪ 0.5%₪-מרווח מים שפירים כמות נוספת

1.526 1.739₪ 13.9%₪מרווח גינון ציבורי

תעריף יחוס לצורך חיוב דמי מים לספק חד רשותי - מפיק

0.667 0.892₪ 33.7%₪מים ביתיים כמות מוכרת

5.782 6.007₪ 3.9%₪מים ביתיים כמות נוספת

4.447 4.722₪ 6.2%₪מים לגינון ציבורי

ללא מע"מ
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