
  
  

7.7.2019  
  2019יולי  –לחקלאות עדכון תעריפי המים 

  
    

עדכון חצי שנתי של סל המדדים בחודש יולי מידי שנה, חל בדרך כלל שינוי בתעריפי המים על ידי 
  המבוצע מידי חצי שנה על ידי רשות המים.

לחוק  27, שונה מאוד, בכך, שכללי המים שהותאמו לתעריפים המשקפים את תיקון 2019חודש יולי 
  המים, מגיעים לתעריף היעד שלהם ביחס למים השפירים והמים המליחים.

  
שקפים מעבר לעלות המים החדשה של צרכני , המ2019להלן פירוט התעריפים שנקבעו ליולי 

שפירים על פי הגדרתם כמצויים  –מקורות, גם את דמי המים שישלמו מפיקי המים הפרטיים 
  באזורים ברי חלופה וללא חלופה, ומים מליחים.

  
 כללי . 1

, כי אז נקבען למעשה לראשונה התעריפים 2017התעריפים המובאים כאן הם של יולי  ) 1(
 .2019והשינוי של יולי  2019חוק המים, ערכם בתחילת שנת שבמסגרת תיקון 

מעבר שינויים ריאליים בתעריפי המים, רשות המים מעדכנת אותם מידי חצי כאמור,  ) 2(
שנה 
על 
פי 

סעיף 
 שקל/מ"ק -מועד עדכון  סוג המים בתקנות
  1.7.2017 1.1.2019 1.7.2019 

   2.007      1.980     מים שפירים 1.1.7
  1.858       לאזורים בעלי חלופת שפירים 
  1.580       לאזורים ללא חלופת שפירים 
  0.872      0.861      0.850     ג. מים לאדמות הכבול 1.1.7  

     
  1.266      1.250      1.104     מי שפד"ן 1.2.1

  1.357      1.340      2020צפוי לשנת  
  1.428      1.410      2021צפוי לשנת  
     

  1.204      1.189      1.175     קולחים ללא מגבלת השקייה 1.3.1
    השקייהקולחים עם מגבלת  
     

  1.380      1.807      1.780     עין זמר -תעריפים מיוחדים  1.5
     

  1.394      1.508      1.488     בסיס -מים מליחים  1.6



 סל מדדים, המורכב מהמדד הכללי, מדד שכר עבודה ומחירי החשמל.
 1.3%שנתית של סל המדדים, כפי שפורסם על ידי רשות המים, הצביע על התייקרות חצי  ) 3(

 .2017ביולי 
 .2.5% –(כולל) מסתכם בכ  2019ועד יולי  2017עדכון סל המדדים מאז יולי  ) 4(

 
 תעריף לחקלאות של מים שפירים: . 2

, תעריף המים השפירים היה זהה לכלל צרכני חברת מקורות. 2019עד סוף חודש יוני  ) 1(
ם באזורים שהוגדרו על , התעריף מפוצל, והוא גבוה יותר לצרכני2019ליולי  1 –החל מה 

שקל/מ"ק, ולאחר עדכון המדדים  1.81במקור  –ידי רשות המים כברי חלופת מים נחותים 
שקל/מ"ק. לצרכנים באזורים בהם הוגדר כי אין חלופת מים נחותים, התעריף  1.858
 שקל/מ"ק. 1.58 –שקל/מ"ק, וכולל עדכון סל המדדים  1.54 –קור ל ממוזל ב

נושא הגדרת התעריפים על בסיס אזורי, שרוי במחלוקת גדולה מצד החקלאים. יחד עם  ) 2(
זאת, ללא הכרעה לטובת החקלאים על ידי הבג"צ, ההפעלה מתבצעת על פי הגדרת 

 רשות המים.
 

 מי שפד"ן . 3
, 2019השינוי הגדול בהחלת ייקור אדמיניסטרטיבי של מי השפד"ן, חל עוד בחודש ינואר 

. זאת, לאחר שנים רבות, בהם קויים הסכם המים משנת 2021כולל מתווה ייקור עד לשנת 
  .2006שקל/מ"ק במחירי סוף  1, על פיו תעריף השפד"ן הוקפא בגובה של 2006

הדרום, ויש לקוות, לפחות, כי הצד השני של המטבע  אין ספק כי זהו שינוי גדול לחקלאות
למרות שהפער בינם לבין המים השפירים  –להרחבת האספקה של מים אלו יהיה פיתוח 

לאחר מיצוי  80% –, לקרוב ל 2017מתעריף שפירים ביולי  55% –מכ  –הצטמצם מאוד 
  .2021ייקור השפד"ן הצפוי בשנת 

ף השפד"ן גבוה מזה של מי הקולחים הטובים לכל , לראשונה, תערי2019כמו כן, בשנת 
, ובאם לא יחול 5% –) הוא של כ 2019שימוש חקלאי. הפער במדרגת הייקור הראשונה (

  .2021בשנת  18%צפוי לגדול למעל  –שינוי בתעריף הקולחין 
  

  תודה גדולה לרחל בורשק על סיועה בהכנת מסמך זה.
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