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 לכבוד  

 המנהל/ת הכללי/ת

 
                                                                                                                                נכבדי/תי 

  
  2019 מחירי תשומות לתעשייה לשנתעדכון הנדון: 

 

 :ברצוני לעדכנכם בשינוי תעריפי החשמל, הארנונה, המים והביוב

 : (KVA - בתעריפים )כולל עלות הרכיב הקבוע הממוצעיםהשינויים  - חשמל .1
  1.3%גידול של  -עליון מתח , 0.3%גידול של  -מתח גבוה , 1.6%גידול של  -נמוך  חמת

 . 1%גידול של  - השינוי במתחים ממוצע
, שינויים בשער החליפין, וגידול דלקיםמחירי הקרות התיי :תעריףב שינוייםל העיקריותהסיבות 

 באנרגיות מתחדשות.
אל מול גורמי הממשל, בכדי למתן את העלאת תעריף  נחושהתאחדות התעשיינים פעלה באופן 

בממוצע. לפיכך, הגידול בתעריף  4.8% -, אשר היה צפוי לגדול בהחשמל למגזר התעשייתי
 . בממוצע 1% -ויעלה בבממוצע,  3.8% -צומצם בכ

 

 לחץ כאן –לעיון בהחלטת רשות החשמל לעניין עדכון התעריפים 

 לחץ כאן –לעיון בעמדת נשיאות הארגונים העסקיים לשימוע עדכון התעריפים 
 .בימים הקרובים תפרסם רשות החשמל מחשבון צריכה, וניתן לפנות אלינו על מנת לקבל אותו

 

 שעות עונה

 מתח נמוך מתח גבוה מתח עליון

תעריף 

2018 

)אג' 

 לקוט"ש(

תעריף 

2019 

)אג' 

 לקוט"ש(

שינוי ביחס 

 לשנה קודמת 

תעריף 

)אג'  2018

 לקוט"ש(

תעריף 

)אג'  2019

 לקוט"ש(

שינוי ביחס 

 לשנה קודמת 

תעריף 

)אג'  2018

 לקוט"ש(

תעריף 

)אג'  2019

 לקוט"ש(

שינוי ביחס 

 לשנה קודמת 

 חורף

 0.9% 36.48 36.15 2.1%- 29.72 30.36 0.04% 27.19 27.18 שפל

 2.4% 59.22 57.81 0.8% 51.52 51.11 2.3% 48.61 47.51 גבע

 2.9% 97.73 94.96 2.0% 87.18 85.48 3.4% 82.69 79.95 פסגה

 מעבר

 0.6% 32.7 32.52 2.9%- 26.22 27.01 0.7%- 23.83 23.99 שפל

 1.0% 39.5 39.12 1.8%- 32.36 32.96 0.3% 29.64 29.54 גבע

 1.5% 47.67 46.96 0.7%- 40.05 40.34 1.3% 37.1 36.64 פסגה

 קיץ

 0.3% 33.66 33.57 3.2%- 26.73 27.62 0.8%- 24.08 24.27 שפל

 1.1% 48.75 48.24 1.2%- 40.36 40.86 1.1% 36.91 36.51 גבע

 2.5% 107.25 104.66 1.6% 94.77 93.31 3.3% 89.06 86.21 פסגה

 תשלום קיבולת 

 KVAל 

 )₪(לשנה 

 3.71   6.48   0.92  

https://pua.gov.il/decisions/documents/1317_7nn_553_241218.pdf
https://pua.gov.il/decisions/documents/1317_7nn_553_241218.pdf
https://pua.gov.il/decisions/documents/1317_7nn_553_241218.pdf
http://www.industry.org.il/files/Econmy/rinat/%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%AA%20%D7%9C%D7%A9%D7%9B%D7%AA%20%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%9D%20020119.pdf


 

 

 

 

 , בין היתר בעקבות עדכון תעריף החשמל:4.1% -תעריף המים והביוב עלה ב – מים וביוב .2

 ספק המים

 קוב ראשונים 15,000
ועד  15,001-מהקוב ההחל 

 קוב 250,000

 250,001 -החל מהקוב ה

תעריף המים 

 לקוב()₪ 

תעריף הביוב 

 לקוב()₪ 

תעריף 

)₪ המים 

 לקוב(

)₪ תעריף הביוב 

 לקוב(

)₪ תעריף המים 

 לקוב(

 

)₪ תעריף הביוב 

 לקוב(

תאגידי המים 

 והביוב
11.073 ₪ 10.173 ₪ 

 

9.923 ₪ 

מקורות / רשויות 

מקומיות ללא 

 תאגיד

8.047  ₪  

בהתאם 

לרשות 

המקומית בה 

 מצוי המפעל

7.447  ₪  

בהתאם לרשות 

המקומית בה 

 מצוי המפעל

 

7.197  ₪ 

בהתאם לרשות 

המקומית בה מצוי 

 המפעל

 

 לחץ כאן - 2019תעריפי המים וביוב המלא והמעודכן לשנת  למעבר לספר

 לחץ כאן –לעיון בעמדת התאחדות התעשיינים לשימוע עדכון התעריפים 

 
חשוב לציין כי בשבועות הקרובות יתכן ורשויות מקומיות   .0.32%עדכון שנתי של  – ארנונה .3

בתעריפי הארנונה, כתוספת לעדכון השנתי. על כן יש מסוימות יפנו בבקשה להעלאות חריגות 
 .להיות ערניים להודעות הרשות המקומית

 

 לאגף כלכלה: לפנות לקבלת סיוע ומידע נוסף ניתן
 

  050-7194700בפלאפון:   ,אלעד נצר, ראש תחום אנרגיה ותשתיות בנושאי חשמל ומים:
 . lad@Industry.org.ilE במייל: 

  כלכלן המחלקה ליעוץ עסקי וחדשנות,, דניאל פינטו בנושאי מיסוי מוניציפאלי:
 . danielp@Industry.org.il במייל:  3319433-052בפלאפון:  

 

 

 
 

 ב ב ר כ ה,
 
 

 נתנאל היימן
 ראש אגף כלכלה

  

 

http://www.water.gov.il/Hebrew/Rates/2019/rates-2019-january.pdf
http://www.water.gov.il/Hebrew/about-reshut-hamaim/Authority-Board/8/hitachdut_hataasiyanim_14.11.18.pdf
mailto:Elad@Industry.org.il
mailto:danielp@Industry.org.il

