
 
 

 

 ט"ז טבת תשפ"אתל אביב, 
 2020דצמבר  31

 לכבוד  
 המנהל/ת הכללי/ת 

                                                                                                                                 נכבדי/תי

 
 2021עדכון מחירי תשומות לתעשייה לשנת הנדון: 

 : ברצוני לעדכנכם בשינוי תעריפי החשמל, הארנונה, המים והביוב

 - חשמל .1
 :(KVA -)כולל עלות הרכיב הקבוע  2021לשנת מל בתעריפי החש הממוצעתלהלן הירידה 

 4.7%-ירד ב -מתח עליון  .א
 5.7%-ירד ב  - גבוהמתח  .ב
 2.3%-ירד ב -מתח נמוך  .ג
   4.2% -ירידה של ממוצע לכלל המתחים,  .ד
 

 

  :)ללא מע"מ( התעו"ז לפי רמות מתח השינויים בתעריפי

 המתחים.     מדובר בממוצע פשוט של, לפיכך אין ביקושהומקבץ שעות משקולות הצריכה בכל עונה ומ מושפע מגודל החיבורהשינוי  ממוצע 

 כאן  י/לחץ –לעיון בהחלטת רשות החשמל לעניין עדכון התעריפים 

 כאן י/לחץ  –לשימוע עדכון התעריפים   התאחדות התעשייניםלעיון בעמדת 

 

  – מים וביוב .2

 -ב, תעריפי המים למגזר העסקי 2020בחודש נובמבר  עלו בעקבות פעילות השר למשאבי המים, •
   .2021בתחילת חודש מרץ , טרם הגידולתעריפי המים יחזרו לרמתם המקורית  גורות.א  31.1

 ₪ לקוב )ללא מע"מ(.  11.816 -  28.2.2021ועד  1.11.2020 מהתאריךהאחיד תעריף המים והביוב  •

 . מ(")ללא מע לקוב₪  11.505  -  1.3.2021 -האחיד החל מהתעריף המים והביוב  •

 

 מתח נמוך מתח גבוה מתח עליון  

   2020תעריף   
 )אג' לקוט"ש( 

   2021תעריף 
 )אג' לקוט"ש( 

  2020תעריף 
 )אג' לקוט"ש( 

   2021תעריף 
 )אג' לקוט"ש( 

  2020תעריף 
 )אג' לקוט"ש( 

   2021תעריף 
 )אג' לקוט"ש( 

 חורף
 33.94 34.7 25.92 27.45 23.87 25.07 שפל

 53.68 56.22 44.75 48.04 42.37 45.3 גבע

 87.59 93.1 75.50 81.81 71.80 77.56 פסגה

 מעבר
 30.60 31.07 22.90 24.15 20.97 21.89 שפל

 36.65 37.65 28.20 29.98 25.99 27.41 גבע

 43.79 45.44 34.84 37.26 32.43 34.47 פסגה

 קיץ
 31.59 42.13 23.34 24.67 21.19 22.17 שפל

 45.00 46.71 35.09 37.61 32.27 34.35 גבע
 96.41 102.72 82.03 89.2 77.32 83.78 פסגה

 השינוי  ממוצע
 ( KVA )כולל עלות

 4.7%-  5.7%-  2.3%- 

 תשלום קיבולת 
 לשנה )₪(  KVAל 

8.43 11.43 14.2 17.92 1.89 3.22 

https://www.gov.il/he/Departments/policies/59609
https://www.industry.org.il/files/Econmy/elad/%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%97%D7%A1%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%97%D7%93%D7%95%D7%AA%203112.pdf


 
 

 

 

 :  20213.1. -תעריפי המים והביוב החל מ

 .מע"מכלל התעריפים המוצגים אינם כוללים  
 כאן י/לחץ  –לעיון בעמדת התאחדות התעשיינים לשימוע עדכון התעריפים  

 
  – ארנונה .3

 .  %1.1 "הטייס האוטומטי"  עדכון שנתי של •

במקומות בהן  להעלאות החריגות והתנגדה ,למשרדי הפנים והאוצר פנתההתאחדות התעשיינים  •

  כאן. י/ לחץמפעלכם בלמידע ספציפי עבור הרשות המקומית נוצר חשש לפגיעה בתעשייה. 

הפנים בכדי לקדם תיקון חקיקה המאפשר קבלת  משרדהתאחדות התעשיינים פעלה אל מול  •

טרם ו ,בשל משבר הקורונה בקריטריונים לקבלת ההנחותעומדים אשר  ,לעסקים הנחות ארנונה

 .  2020הסדירו את תשלומי הארנונה עבור שנת 

בהמשך לפעילות ההתאחדות, החליט שר הפנים לקבל את עמדת ההתאחדות, ולפרסם טיוטת 

תקנות המסדירות את הנושא. בטיוטת התקנות נקבע כי עסקים אשר טרם הסדירו את יתרת 

למעבר  הנחות הארנונה. ללא פגיעה בזכות לקבלת 2021התשלומים, יקבלו הארכה עד לסוף שנת 

  י כאן./ץלטיוטת התקנות לח

 

 אגף כלכלה: לדע נוסף ניתן לפנות לקבלת סיוע ומי
 elad@industry.org.il  7194700-050 אלעד נצר  המחלקה לכלכלת עסקים מנהל

 

 

 בברכה,

 

 

 נתנאל היימן 

 מנהל אגף כלכלה

 
 .ספקים שאינם חייבים בתאגוד/ מקורות 1
 ספקים החייבים בתאגוד/והביובתאגידי המים  2

 ספק המים

 קוב ראשונים 15,000
  15,001-החל מהקוב ה

 קוב 250,000ועד 
 250,001 -החל מהקוב ה

תעריף המים 

 )₪ לקוב(

 תעריף הביוב

 )₪ לקוב(

תעריף 

המים )₪ 

 לקוב(

 תעריף הביוב

 )₪ לקוב(

 תעריף המים

 )₪ לקוב(

 הביובתעריף 

 )₪ לקוב(

 ₪ 8.43 1מועצות אזוריות

בהתאם לרשות 

המקומית בה 

 מצוי המפעל

7.73 ₪ 

בהתאם לרשות 

המקומית בה 

 מצוי המפעל

7.48 ₪ 

בהתאם לרשות 

המקומית בה מצוי 

 המפעל

 -2תאגידי מים וביוב

למשלמים תעריף 

 אחיד

11.505 ₪ 10.505 ₪ 10.255 ₪ 

 -2תאגידי מים וביוב

רכיב למפרידים בין 

 ביובהמים וה

 כאן י/לחץ –לפירוט דרך החישוב עבור מפעלים המפרידים בין מים וביוב 

https://www.industry.org.il/files/Econmy/elad/%D7%AA%D7%92%D7%95%D7%91%D7%AA%203112%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%97%D7%93%D7%95%D7%AA.pdf
http://rashoyot.moin.gov.il/default.aspx?m=m
https://www.sba.org.il/hb/landingsSite/Pages/km5.aspx
https://moj.my.salesforce.com/sfc/dist/version/download/?oid=00D1t000000uX5h&ids=0683Y00000DctS5&d=%2Fa%2F3Y000000h668%2FFZWMXtLyD1X5y8s4HUYZPQoRCHBgVq0.2mQtlGKhGRo&asPdf=false
https://moj.my.salesforce.com/sfc/dist/version/download/?oid=00D1t000000uX5h&ids=0683Y00000DctS5&d=%2Fa%2F3Y000000h668%2FFZWMXtLyD1X5y8s4HUYZPQoRCHBgVq0.2mQtlGKhGRo&asPdf=false
mailto:elad@industry.org.il
https://www.industry.org.il/files/Econmy/elad/%D7%94%D7%A1%D7%91%D7%A8%20%20%D7%93%D7%A8%D7%9A%203112.pdf

