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0202 ינוארב  8  
בטבת תש"ף י"א  

 0202 ינואר – לחקלאותתעריפי המים עדכון 

 בחודש ינואר, חל שינוי בתעריפי המים על ידי עדכון חצי שנתי של סל המדדים המבוצע על ידי רשות המים. 

, המשקפים מעבר לעלות המים החדשה של צרכני מקורות, גם את דמי 0202להלן פירוט התעריפים שנקבעו לינואר 

 שפירים על פי הגדרתם כמצויים באזורים ברי חלופה וללא חלופה ומים מליחים. –המים שישלמו למפיקים הפרטיים 

 כללי .1

)כי אז  0212וערך המים ביולי  0212וביולי  , ערך המים בינואר0202התעריפים המובאים כאן הם של ינואר  .1

 נקבעו לראשונה התעריפים שבמסגרת תיקון חוק המים(. 

כאמור, מעבר לשינויים הריאליים בתעריפי המים, רשות המים מעדכנת את התעריף מידי חצי שנה על פי סל  .0

 מדדים המורכב מהמדד הכללי, מדד שכר עבודה ומדד החשמל. 

 .0212ביולי  1.3%שפורסם על ידי רשות המים, הצביע על התייקרות חצי שנתית של סל המדדים, כפי  .3

  -)כולל( מסתכם ב 0202ועד ינואר  0212עדכון סל המדדים מאז יולי  .4

 הסעיף 
 יולי סוג המים בתקנות

0227 
 ינואר
0222 

 יולי
0222 

 ינואר
0202 

   0.222 1.28 מים שפירים 1.1.2

 1.8.8 1.8.8   שפיריםלאזורים בעלי חלופת  

 82..1 82..1   חלופת שפירים נעדרילאזורים  

 3.301 3.343 3.3  12%כמות נחרגת עד  

 5.221 845.. 228..  12%כמות נחרגת מעל  

 2.855 2.820 2.851 2.8.2 מים לאדמות כבול 

 1.348 1.055 1.0.2 1.124 מי שפד"ן 1.0.1

433.3   12%כמות נחרגת עד    3.301 

 5.221 845..   12% מעלכמות נחרגת           

 1.125 1.024 1.182 .1.12 קולחים ללא מגבלות השקייה 1.3.1

 .1.42    8%כמות נחרגת עד  

 1.224    8%כמות נחרגת מעל  

 1.202 .1.23 1.203  קולחים עם מגבלות השקייה 1.3.0

 1.085    %8כמות נחרגת עד  

 43..1    %8כמות נחרגת מעל  

 .1.38 1.324 28..1  בסיס–מים מליחים לחקלאות   1.5

מים מליכים שמוליכותם החשמלית     
 )דצימוס( .0.5 -ל 1.2בין 

 1.3.2 1.0.. 1.042 

מים מליכים שמוליכותם החשמלית     
 )דצימוס( 3.4 -ל .0.5בין 

 1.052 1.121 1.153 

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

 1.145 1.2.2 1.2.3 
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 תעריף לחקלאות של מים שפירים:  .0

  התעריף  -תעריף המים השפירים היה זהה לכל צרכני מקורות. החל מחודש יולי   – 0212עד סוף חודש יוני

פוצל והוא נהפך לגבוה יותר לצרכנים באזורים שהוגדרו על ידי רשות המים כאזורים ברי חלופת מים נחותים 

ם שקל /מ"ק. לצרכנים באזורים בה 1.8.8 -שקל /למ"ק. לאחר עדכון המדדים המחיר עלה ל 1.81במקום  –

 שקל/מ"ק. 8..1הוגדר כי אין חלופה מים נחותים, התעריף היה 

  נושא הגדרת התעריפים על בסיס אזורי, שרוי במחלוקת גדולה מצד החקלאים. יחד עם זאת ללא הכרעה

 לטובת החקלאים על ידי בג"צ, ההפעלה מתבצעת על פי הגדרת רשות המים. 

 

  מי שפד"ן: .3

. זהו שינוי גדול 0201וכלל מתווה לייקור עד שנת  0212"ן. הייקור החל ביולי השינוי הגדול חל בייקור של מי השפד

 לחקלאות הדרום. 

 
 אילנה דרוררשמה: 


