
 

1 

 

2021 בינואר  3  
פ"אתש בטבת "טי  

 2021 ינואר –תעריפי המים עדכון 

השינוי בתעריפי המים חלים בעקבות עדכון חצי בחודש ינואר ובחודש יולי.  –אחת לחצי שנה  מעודכניםתעריפי המים 

 שנתי של סל המדדים. 

את תעריפי המים לכמות המוכרת ולכמות  להעמידרשות המים החליטה  ,תעריפי המים עדכוןעל המקדים לקראת הדיון 

 . 2020ללא שינוי ביחס לתעריפי יולי  ,במגזר הביתי 2021לשנת )נחרגת( נוספת 

 

  :במגזר החקלאות 2021 נואר לילהלן פירוט התעריפים שנקבעו 

  אז נקבעו לראשונה התעריפים ש מכיוון) 2017וכן של יולי  השנה האחרונההתעריפים המובאים כאן הם של

 חוק המים(.ל 27תיקון במסגרת 

  2021בינואר  0.62% -המדד ב חצי שנתית של עליהסל המדדים, כפי שפורסם על ידי רשות המים, הצביע על. 

 הסעיף 
 יולי סוג המים בתקנות

2017 
 ינואר
2020 

 יולי
2020 

 ינואר
2021 

    1.98 שפיריםמים  1.1.7

 1.852 1.841 1.858  שפירים מים חלופת עםלאזורים  

 1.567 1.56 1.580  שפירים מים לאזורים נעדרי חלופת 

 3.314 3.294 3.321  10%כמות נחרגת עד  

 6.025 6.09 6.071  10%כמות נחרגת מעל  

 0.872 0.859 0.866 0.850 מים לאדמות כבול 

 1.416 1.337 1.348 1.104 מי שפד"ן 1.2.1

 3.314 3.294 3.321  10%כמות נחרגת עד  

 6.025 6.09 6.071  10% מעלכמות נחרגת           

 1.193 1.186 1.196 1.175 קולחים ללא מגבלות השקייה 1.3.1

 1.491 1.483 1.495  8%כמות נחרגת עד  

 1.79 1.779 1.794  8%כמות נחרגת מעל  

 1.026 1.02 1.029  מגבלות השקייהקולחים עם  1.3.2

 1.282 1.275 1.286  %8כמות נחרגת עד  

 1.539 1.53 1.543  %8כמות נחרגת מעל  

 1.383 1.374 1.385  בסיס–מים מליחים לחקלאות   1.6

מים מליחים שמוליכותם החשמלית     
 )דצימוס( 2.65 -ל 1.9בין 

 1.247 1.247 1.245 

מים מליחים שמוליכותם החשמלית     
 )דצימוס( 3.4 -ל 2.65בין 

 1.163 1.163 1.162 

מים מליחים שמוליכותם החשמלית     
 )דצימוס( 4.1 -ל 3.4בין 

 1.053 1.053 1.051 
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  מי שפד"ן: .1

 . 2021עד שנת  הדרגתימתווה לייקור ב כללנו 2019השינוי הגדול חל בייקור של מי השפד"ן. הייקור החל ביולי 

חלה עליה קלה של  8%. בהחרגה מעל 8%בכמות הרגילה ובהחרגה עד  0.8%חלה הוזלה קלה של  2020ביולי 

. עד 2020מיולי  6%עלייה של  ש"ח   1.416 -חלה עלייה במחיר מי השפד"ן ל המוסכםכעת לפי ההסכם  .0.3%

 .ש"ח 1.49 –לקוב אמור להגיע ל  העלותסוף השנה 

 

 :0.62%לפיו חושבה עליית המחירים של סל המדדים  .2

 סה"כ השפעה מדד רכיב הסל הסעיף

 0.08% 0.10% 85% מדד המחירים לצרכן

 0.53% 5.35% 10% מדד השכר הציבורי

 0% 0% 5% מדד תעריפי חשמל

 0.62%  100% סה"כ עדכון סל מדדים

 

 
 אילנה דרוררשמה: 


