
 
 

 

 ט' טבת תשפ"ג תל אביב, 
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 לכל חברי התאחדות

 1/  2023ל חוזר מנכ"
 לכבוד  

 המנהל/ת הכללי/ת 

                                                                                                                                  נכבדי/תי

  
 3202עדכון מחירי תשומות לתעשייה לשנת הנדון: 

 : ברצוני לעדכנכם בשינוי תעריפי החשמל, הארנונה, המים והביוב

 חשמל  .1

שינוי במקבצי שעות הביקוש, לבנוסף    1.1.2023  -החל מה  עדכנה את תעריפי החשמלרשות החשמל   •
  .מבוטל כאשר תעריף הגבע

עליית התעריף התמתנה  בעקבות   • מול רשות החשמל,  אל  כדי לפעילות התאחדות התעשיינים 
 .  (13.4%נמנעה עלייה של )  8.2%

אל מול רשות החשמל וגורמי הממשל, במטרה לצמצם ככל הניתן ואף לבטל לפעול    אנו ממשיכים •
 עליית תעריפי החשמל.  את 

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

 
יש לבדוק את השפעת עליית התעריפים באופן פרטני לכל עסק בהתבסס על אופי הצריכה, שעות הביקוש  

 . והתעריפים המופיעים בטבלה מעלה
 

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

 לחץ כאן  –בנושא שינוי מקבצי השעות  63609לעיון בהחלטה 

 מים וביוב .2

  41-יעלו בכ , תעריפי המים למגזר העסקי1.1.2023 -החל מ 3.5% -בוהביוב יעלו תעריפי המים  •
 .אגורות

 אגורות 10- ב הנחת צרכן גדול תגדל ,אל מול רשות המים התאחדות התעשיינים פעילותבעקבות  •
 . (15,001 -)החל מהקוב ה קובנוספות לכל 

 

 מתח נמוך  מתח גבוה מתח עליון   

  
תעריף 

   2022מאוגוסט 
 )אג' לקוט"ש( 

   2023תעריף 
 )אג' לקוט"ש( 

תעריף 
   2022מאוגוסט 

 )אג' לקוט"ש( 

   2023תעריף 
 )אג' לקוט"ש( 

תעריף 
   2022מאוגוסט 

 )אג' לקוט"ש( 

   2023תעריף 
 )אג' לקוט"ש( 

 חורף
 37.49 37.88 29.83 30.29 27.73 28.20 שפל

 - 62.21 - 53.59 - 51.11 גבע 

 101.21 103.20 89.22 91.35 85.35 87.45 פסגה 

 מעבר
 36.62 33.83 29.05 26.57 26.99 24.60 שפל

 - 41.06 - 33.05 - 30.78 גבע 

 40.97 49.77 33.11 41.21 30.97 38.73 פסגה 

 קיץ
 42.95 34.80 34.46 27.01 32.01 24.82 שפל
 - 50.82 - 41.36 - 38.46 גבע 

 145.67 113.01 134.33 98.94 130.84 94.01 פסגה 
 תשלום קיבולת 

 לשנה )₪(  KVAל 
13.01 11.58 19.29 18.43 3.18 3.39 
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https://industry.org.il/files/Econmy/elad/%D7%AA%D7%92%D7%95%D7%91%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%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A2%20%D7%AA%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%99%20%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C%20%20%20B%202023%20_002_.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/63609/he/Files_Hachlatot_63609.pdf


: 1.1.2023 -תעריף המים והביוב החל מ

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

 רנונהא .3
 .   .%371 בשיעור של –"טייס האוטומטי" - ב 1.1.2023 -תעריפי הארנונה יעודכנו החל מה •

במקומות   ,3להעלאות החריגות  תוך כדי התנגדותהפנים והאוצר    לשרי  פנתההתאחדות התעשיינים  •
ולפיכך ,  חריגותההעלאות    אתשר האוצר לא אישר  לשמחתנו,  בהן נוצר חשש לפגיעה בתעשייה.  

 . כלל העלאות החריגות נדחו נכון לרגע זה

אגף כלכלה: מחלקה לייעוץ עסקי וחדשנות בללקבלת סיוע ומידע נוסף ניתן לפנות 

 oris@industry.org.il      8742077-052, אורי זלינגר      ייעוץ עסקי וחדשנותהמחלקה ל כלכלן, 

 elad@industry.org.il      7194700-050            אלעד נצר ייעוץ עסקי וחדשנות,מנהל המחלקה ל

בברכה,

רובי גינל 
מנכ"ל  

 . ספקים שאינם חייבים בתאגוד/ מקורות 1
 . ספקים החייבים בתאגוד/תאגידי המים והביוב 2
. 1.37% -העלאות מעבר לעדכון הטייס האוטומטי ב 3

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( 

₪   8.866  1מועצות אזוריות 

בהתאם לרשות  

המקומית בה  

מצוי המפעל

 8.066   ₪

בהתאם לרשות  

המקומית בה  

מצוי המפעל

7.816   ₪

בהתאם לרשות  

המקומית בה מצוי  

 המפעל

 -2תאגידי מים וביוב 

למשלמים תעריף  

 אחיד

12.018 ₪10.918   ₪10.668   ₪

-2תאגידי מים וביוב

רכיב  למפרידים בין 

 ביוב המים וה

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

https://industry.org.il/files/Econmy/elad/%D7%AA%D7%92%D7%95%D7%91%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%9C%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%9F%20%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%20%D7%AA%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%99%20%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%94%D7%91%D7%99%D7%95%D7%91%20%D7%94%D7%97%D7%9C%20%D7%9E_%201%20%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%A8%202023.pdf
https://industry.org.il/files/Econmy/elad/%D7%AA%D7%92%D7%95%D7%91%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%9C%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%9F%20%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%20%D7%AA%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%99%20%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%94%D7%91%D7%99%D7%95%D7%91%20%D7%94%D7%97%D7%9C%20%D7%9E_%201%20%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%A8%202023.pdf
https://industry.org.il/files/Econmy/elad/%D7%AA%D7%92%D7%95%D7%91%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%9C%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%9F%20%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%20%D7%AA%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%99%20%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%94%D7%91%D7%99%D7%95%D7%91%20%D7%94%D7%97%D7%9C%20%D7%9E_%201%20%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%A8%202023.pdf
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