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בירו לים  של ו יו ר על  מים מאשר : הצעה -בלעדי 
 בתל  ביב
תערי  המים האחי  עשוי , בעקב ת הה עה החדשה של רש ת המים

במרבי  הערים  2010להתבטל ותע יפי המי  יתי קרו החל בינואר 
בתל  ביב . 46%בי וש ים יעל  התעריפי  בשי ור של עד . בישראל

נוסף ע  מ  ה צורת : השינוי. בלבד 33%עד  -העלי ה תהי  צנו ה יותר 
 המתוכנן

 
הצעה  דשה ל ינוי  שיטה ש  קבי ת תערי י המי  ל ריכה  יתית ע ויה  ייקר 

זאת ב וסף . בעשרות אחוז ם את  שבו  המי  ש  משק  בית  ער ם רבות בישראל
 . למס הבצור  שצפו  לעלו  לדיו  בכנס  בשבוע הבא
  

 2010החל מי ואר , שתו ש להצ עה ב ועצת רשות ה ים בשב ע הבא, על פי הה עה
זאת  ניגוד  מצב . המשתנ  בכ  איזור, יתבסס תערי ון המ ם רק על עלות הפקתם
כך שחל  מתאגיד  המי  מסבסדי  תאג די , שבו  ערי  המי  אחי  בכל  ארץ, כיום
 .מים א רים
  

תעריף  מים החדש י ור הבד  בין ה כום שי למו ד ירי  בדי ות ק ימות לזה  ישלמו 
חלק מת לום  מים מג לם בה טל הפ תוח  ותו מש מים , כיום. דיירי  בדירו  חדשות
ועלו  הפק  המים , בשיטה  חדשה יבוטל היטל  פיתוח. הדיי ים עם רכ שת דירה
 . תגולם  חשבון  חודשי
  

  
חש ון המים החוד י של מ פחה מ וצעת בת ארבע נ שות ב שר ל עומד כיום על כ־

שהגי ו לידי , מהתערי ים החדשים). ק מים בחו ש"מ 20על פי חי וב של (שקל  104
עולה  י חשבון  מים החוד י של  שפ ה בירו לים  מתגור ת  דירה , "כלכליסט"
חשבו  המים . שקל במ וצע 152וי מוד על  46%חדש  יעלה  אחר  שינו  בכ־
 140וי מוד על  35%החו שי ש  משפ ה ירו למית המת וררת בדי ה ישנ  י לה בכ־
 .שקל ב ודש
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 תגובות  7

צביקה טישלר : צילום

  

שלישי  
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ומשפחה , )33%על יה של (שקל ב ודש  138בתל  ביב ת לם מש חה ב ירה  דשה 
מודיעי  וערי  נוספות , גם תו בי רע נה). 18%על יה של (שקל  123 -בדיר  ישנה 

 .ישל ו עו  עשרו  שקלי  בחוד  עב ר מים
  
העלות של כל תאגיד "כי " כלכליסט"ל כלכ ה ברשו  המי  גלע  פרננ ס אמר ל"סמנכ
יש אז רים  מו ירוש ים  בהם הע ות . מים נ בעת ל י הנכסי  והתפע ל ב ותו ת גיד
באזור  וילות . משום שהעלו  של  נחת צ נורות ב זור  לע  גבוהה יותר, גבוה  יותר
 ".כי בהם  ריך  הניח  חות  ינו ות, התערי  גבוה  ותר מבאז רים  בניי  צפופה
  
ביטול היטלי ", ד שאו  רומ ו"עו, ר פורו  הנה ות תאג די המי  בישר ל"לד רי יו
דהיינו  קבלנים , הפית ח מה וה פג עה חמור  בשכבו  הנזק ות לט בת בע י ההון
לא רק שהמדי ה מע ה את ת ריפי המים ו בי ב עב ר רוכשי די ות . והיזמים העשירים
היא מע ה את  עריפ  המי  והביו  בעשרו  אחוזי  עבו  בעלי  יר ת ות קות , חדשות
 ומפי ה ע יהם נ ל נוסף
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