
 
 

 

 ' טבת, תש"פחתל אביב, 
 2020ינואר,  5

 

 לכל חברי התאחדות 

 2020/1חוזר מנכ"ל 

 לכבוד  
 המנהל/ת הכללי/ת 

                                                                                                                                 נכבדי/תי

  
  2020עדכון מחירי תשומות לתעשייה לשנת הנדון: 

 : ברצוני לעדכנכם בשינוי תעריפי החשמל, הארנונה, המים והביוב

 - חשמל .1
 . 4.2%-תעריף המתח הנמוך ירד בו, 5.9%-התעריף הגבוה ירד ב , ,6.9%-העליון ירד בתעריף המתח 

 
, בבקשה להעמיק את 2020התאחדות התעשיינים פנתה לרשות החשמל במסגרת שימוע לעדכון תעריפי 

התאחדות, החליטה הרשות, כי התעריפים החדשים יהיו הההפחתה בתעריפי החשמל. בהמשך לפניית 
 במסגרת השימוע.  ורסמושפנמוכים מאלה 

 

 (: KVA -)כולל עלות הרכיב הקבוע  השינויים הממוצעים בתעריפים

 . התעריפים המוצגים אינם כוללים מע"מכלל 

 לחץ כאן –לעיון בהחלטת רשות החשמל לעניין עדכון התעריפים 
 לחץ כאן –התעריפים  לשימוע עדכון  התאחדות התעשייניםלעיון בעמדת 

  – מים וביוב .2

 . ₪ לקוב 11.505-ל  אגורות 62-כעלה בהאחיד תעריף המים והביוב  •

  :מול רשות המיםם שערכה התאחדות התעשיינים אל דיוני בעקבות •
 אגורות לקוב.  10גדלה ההנחה לצרכן גדול בשיעור של  .1
פחות אחוזית(, כך שהתעשייה תיפגע  העלאה  )במקום  בסכום קבוע תעריף בוצעהעדכון  .2

 התעריף. מעדכון
המתווה עבור צרכנים המפרידים בין מים וביוב במסגרת תאגיד מים או רשות החייבת  .3

   .כך שתעריפי המים והביוב עבור צרכנים אלו נקבעו כתעריפים אחידיםבתאגוד עודכן, 
 . 2019עדכון המתווה צמצם את הפגיעה שנוצרה עם עדכון תעריפי יולי 

 מתח נמוך מתח גבוה מתח עליון  

   2019תעריף   
 )אג' לקוט"ש( 

   2020תעריף 
 )אג' לקוט"ש( 

  2019תעריף 
 )אג' לקוט"ש( 

   2020תעריף 
 )אג' לקוט"ש( 

  2019תעריף 
 )אג' לקוט"ש( 

   2020תעריף 
 )אג' לקוט"ש( 

 חורף
 34.7 36.48 27.45 29.72 25.07 27.19 שפל

 56.22 59.22 48.04 51.52 45.3 48.61 גבע

 93.1 97.73 81.81 87.18 77.56 82.69 פסגה

 מעבר
 31.07 32.7 24.15 26.22 21.89 23.83 שפל
 37.65 39.5 29.98 32.36 27.41 29.64 גבע

 45.44 47.67 37.26 40.05 34.47 37.1 פסגה

 קיץ
 42.13 33.66 24.67 26.73 22.17 24.08 שפל

 46.71 48.75 37.61 40.36 34.35 36.91 גבע

 102.72 107.25 89.2 94.77 83.78 89.06 פסגה

 4.2%-  -5.9%  -6.9%  ממוצע
 תשלום קיבולת 

 לשנה )₪(  KVAל 
3.71 8.43 6.48 14.2 0.92 1.89 

https://pua.gov.il/decisions/documents/57207_n.pdf
https://pua.gov.il/decisions/documents/57207_n.pdf
https://pua.gov.il/decisions/documents/57207_n.pdf
https://www.industry.org.il/files/Econmy/yair/%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%AA%20%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%97%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A2%20%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%9F%20%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99%20%D7%AA%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%A3%202020.pdf


 
 

 

 

 .כלל התעריפים המוצגים אינם כוללים מע"מ 
 לחץ כאן –לעיון בעמדת התאחדות התעשיינים לשימוע עדכון התעריפים  

 
  – ארנונה .3

 .   %2.58עדכון שנתי של  •

 מעבר לשיעור העדכון השנתי. לתעשייה רשויות פנו למשרד הפנים בבקשה לבצע העלאה חריגה  47 •

שרי  . למשרדי הפנים והאוצר להעלאות החריגות התאחדות התעשיינים שלחה התנגדויות רבות •

 . באופן חלקי  16-ו  באופן מלא  של רשויות מקומיות  בקשות  11רק    2020  שנתהפנים והאוצר אישרו ל

 לחץ כאן -ע לבקשת הרשות בה הינכם נמצאיםלבדיקה בנוג •
 

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

 yairs@industry.org.il 5666402-052 יאיר שטול כלכלן המחלקה לכלכלת עסקים
 

 

 

 

 בברכה,

 

 רובי גינל 

 

 

 

 
 .ספקים שאינם חייבים בתאגוד/ מקורות 1
 ספקים החייבים בתאגוד/תאגידי המים והביוב 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(

 תעריף הביוב

 )₪ 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

 לחץ כאן -לפירוט דרך החישוב עבור מפעלים המפרידים בין מים וביוב 

http://www.water.gov.il/Hebrew/about-reshut-hamaim/Authority-Board/1%20%202020%20%20%20%206112019%20%2012001/industry-6.11.19.pdf
https://www.industry.org.il/files/Econmy/yair/%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%96_%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%AA_%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%92%D7%95%D7%AA_%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%94_2020.pdf
mailto:elad@industry.org.il
mailto:yairs@industry.org.il
https://www.industry.org.il/files/Econmy/yair/%D7%94%D7%A1%D7%91%D7%A8_%D7%93%D7%A8%D7%9A_%D7%97%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91_%D7%A6%D7%A8%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%91%D7%99%D7%95%D7%91_%D7%91%D7%AA%D7%90%D7%92%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D.pdf

