המחלקה לכלכלת עסקים




תעריפי המים והביוב מחודש ינואר 6102
החל מחודש ינואר  6102תחול ירידה של כ 3%-בתעריפי המים והביוב ,זאת על רקע ירידת מדד המחירים
לצרכן  ,ירידת תעריפי החשמל ועוד'.

להלן עדכון תעריפי המים והביוב החל מחודש ינואר  6102לתעשייה בהתאם לספק המים
והיקף הצריכה:
" .0הסדר צרכן גדול"–
מפעליםהצורכיםמעל000111קובבשנה0ייהנומהנחהשל1.9₪בתעריףהמיםוהביובהחלמהקובה-
 000110לצרכני תאגידים 0או לחילופין הנחה של  1.0 ₪לקוב בתעריף המים החל מהקוב ה000110-
שספקהמיםשלהםאינותאגיד.
ההנחה ניתנת באופן אוטומטי על ידי תאגידי המים ואינה מצריכה פעילות אקטיבית מטעם המפעל
(כגון  :הגשת בקשה ,מילוי טפסים וכד').

להלן מבנה תעריפי המים והביוב במקרה זה ,ללא מע"מ :
 00,111קוב ראשונים
ספק המים

תעריף המים
( ₪לקוב)

תאגידי המים והביוב
מקורות  /רשויות
מקומיות ללא תאגיד

תעריף הביוב (₪
לקוב)

החל מהקוב ה00,110-
תעריף המים
( ₪לקוב)

₪ 01.021

₪ 9.221

בהתאם לרשות

₪ 7.373

המקומית בה מצוי
המפעל

תעריף הביוב ( ₪לקוב)

₪ 7.673

בהתאם לרשות המקומית
בה מצוי המפעל
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 .6תשלום אגרת ביוב לפי "הזרמה בפועל" -

כיוםבאפשרותםשלכללצרכניהמים0ומפעליהתעשייהבפרט0לבצעתשלוםבעבוראגרתהביובבאחת
משתידרכיםלבחירתם:

א .חישובלפיקובמים–כמותהמיםהנצרכתע"יהצרכן.
ב .חישוב לפי קוב ביוב  /שפכים – כמות המים המוזרמת בפועל למערכת הביוב .במקרה זה ישלם
המפעלבאופןנפרדתעריףמיםותעריף ביובבהתאםלתאגיד/הרשותהמקומיתשבתחומההוא
פועל . תשלום אגרת ביוב לפי הזרמה בפועל למערכת הביוב כדאית למפעלים שהזרמת המים
לביוב בשטחם נמוכה מ.71%-
להלן מבנה תעריפי המים והביוב במקרה בו תשלום אגרת הביוב מבוצע לפי הזרמה בפועל ,כולל
השפעת ההנחה לצרכנים גדולים :
 00,111קוב ראשונים
ספק המים

תאגידי המים
והביוב
מקורות  /רשויות
ללא תאגיד מים

תעריף המים

תעריף הביוב

( ₪לקוב)

( ₪לקוב)

)תעריף ביוב בתאגיד

)01.021 -

₪ 7.373

בהתאם לתעריף
הביוב בתאגיד
המים
בהתאם לרשות
המקומית בה
מצוי המפעל

החל מהקוב ה00,110-
תעריף המים ( ₪לקוב)

)תעריף ביוב בתאגיד

)9.221 -

₪ 7.673

תעריף הביוב (₪
לקוב)
בהתאם לתעריף
הביוב בתאגיד
המים
בהתאם לרשות
המקומית בה
מצוי המפעל

נשמח לסייע לכל מפעל על מנת לבחון את החלופות השונות ואת השפעתן על תשלומי המים בפועל .בנוסף,
פיתחנו "מחשבון" העוסק בכדאיות המעבר בין החלופות השונות בתשלומי המים והביוב .המחשבון זמין
לכל חבר התאחדות התעשיינים על פי דרישתו.

לשאלות ופרטים נוספים ,ניתן לפנות אל אגף כלכלה ורגולציה בהתאחדות התעשיינים :
נתנאלהיימן-מנהלתחוםאנרגיהותשתיות010-0099915natanel@industry.org.il
מתןמויסה-רכזתחוםאנרגיהותשתיותmatan@industry.org.il 010-0099509




