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פרסמו אצלנו                 

 מפות כלכליסט אישי ועידות קריקטוריסט אקדמיה קריירה עסקים קטנים אפליקציות הכסף ח"מט תעודות סל גמל קרנות תיק אישי וול סטריט מניות ליועץ 10

RSS-לרשימת כל ה|בארץ RSS כלכליסט מוסף   |   סביבה   |   מינויים   |   ותיירות תעופה   |   קריירה   |   דעות   |   רכב   |   משפט

  ד אורי גולדמן"עו
ישראל מלובני : צילום

 

 תגיות קשורות לכתבה

מים

זו תורה וזה שכרה
שר האוצר מעלה את שכר 

2.5הרבנים פי 

 

 ניוזלטר
 SMSמבזקי 

 גלישה בסלולר
 כלכליסט באייפון
  3אפליקציות דור 

 מייל אדום
 כלכליסט אצלך
 מנוי לעיתון

 ספריית כלכליסט
RSS 

 
הסיפור האמיתי? למה המים התייקרו

 16%-התייקרו מחירי המים לצרכנים ב, כתוצאה מהמעבר לתאגידי מים
 האם יש מגוון אפשרויות. מ על החשבון הסופי"בשל העמסת שיעור המע

?להפחית את המחיר

אבל בשנים , עד לפני מספר שנים סופקו המים לתושבי ישראל באמצעות העיריות בלבד
 .האחרונות יותר ויותר עיריות עוברות לאספקת מים באמצעות תאגידי מים

 
  בואו להתעדכן ולהגיב בפייסבוק של כלכליסט�
 

מאחר שריכוז פעילות זו בגוף המופרד מפעילותה , המעבר הוא בהחלט צעד חיובי
מקצועי וענייני לאין ערוך לעומת , מאפשר תפקוד יעיל, הסבוכה והמסורבלת של העירייה

 .המצב שהיה לפני מיסוד תאגידי המים
  

החיסרון העיקרי בו נתמקד הוא . לצד היתרונות במיסוד תאגידי המים יש גם חסרונות
מ על חיוב צריכת מים וזאת בשל העובדה שתאגידי המים אוגדו כחברות "הוספת המע

 .מ"עסקיות המחויבות לדווח על הכנסותיהם למע
  

התייקרו מחירי המים לצרכנים בשיעור של , כתוצאה מהמעבר לתאגידי מים, לפיכך
השאלה היא מי הם . מ על החשבון הסופי"זאת בשל העמסת שיעור המע, 16%

 ?המפסידים ומי המרוויחים ממהלך זה ומה ניתן לעשות בעניין
  

מ מגולגלת במלואה "המפסידים הם כמובן הצרכנים מאחר ותוספת המע, לפי שעה
 .מ מהצרכנים ומעבירים ישירות למדינה"שכן תאגידי המים גובים את המע, עליהם

  
מ "העירייה מרוויחה מאחר והיא רשאית לקבל את מע –המרוויחות הן העיריות והמדינה 

 ששילמה עבור ספקים ששירתו אותה ) באמצעות תאגידי המים(התשומות 
חשוב לציין שהעירייה , בעניין אספקת המים

מ תשומות "הייתה מנועה מלקבל חזרה מע
זה כשסיפקה את המים באופן ישיר ולא 
ר "באמצעות תאגיד מים מאחר והיא מלכ

. מ תשומות"שאינו רשאי לקזז מע
  

מ שגובה תאגיד "המדינה מרוויחה את המע
מ התשומות אותו קיבלה "המים בניכוי מע
) באמצעות תאגידי המים(חזרה העירייה 
מכך יוצא אפוא שהמדינה , כאמור לעיל

והעיריות חוגגות על גבו של האזרח ולצערנו 
 .שוב קולו של האזרח אינו נשמע

  
לאחרונה אנו עדים למאבקים המתנהלים בין העיריות למדינה בין היתר , יתרה מזאת

בשל מחירי המים הגבוהים כאשר העיריות דורשות מהמדינה להפחית עבור תושביה 
 .את מחירי המים

  
מ מגולגל על "מיתממות העיריות והמדינה יחד שכן המצב לפיו כל המע, לדעתנו

מ "העמסת המע. מ"כפי שציינו לעיל ולכן אין הן עוסקות בעניין המע, הצרכנים נוח עבורן
או המדינה ובכך כבר היה /על הצרכנים אינה מוצדקת ונכון היה לו נשאו בו העיריות ו

 .16% -מבוטל של כפוחת המחיר עבור האזרח בשיעור בלתי 
  

מ לתאגידי המים "הראשון הוא הענקת פטור ממע. הפתרון לכך מתאפשר בשני אופנים
הוגשה הצעת חוק למתן פטור ממס הכנסה לתאגידי , אגב. או על מכירת מים בכלל/ו

פתרון זה יחזיר את . מ"המים ולכן אין זה מופרך להגיש הצעה דומה גם בעניין המע

אורי גולדמן וויקטור עטיה

27.01.12 ,08:40 3 אהבתי

 תגובות  42

    ניוזלטר SMS מבזקי    פייסבוק מנוי לעיתון 

שערי המניות שנצפו לאחרונה

 
 שינוי יומי שער ~

2.3%- 16,880.0 טבע -390

0.5%- 37.9 רציו יהש -0.2

1.2%- 1,334.0 אפריקה -16

0.3%- 31.4 מודיעין יה -0.1

0% 1,230.0 לאומי 0

לזירת המניות

בארץ

11:38
 

 50-הרכבת לאילת תשפיע על ישראל ב: "נתניהו
 "השנים הבאות בצורה דרמטית

 המשפחה המורחבת של פישר: דיבידנדים 11:05
10:14

 
הבא את מינוי משה אשר : ש העליון לשטייניץ"ביהמ

למנהל רשות המסים לאישור הממשלה 
09:47

 
הממשלה תדון היום בתיקון מוסר התשלומים של 

 המדינה

לכל החדשות בארץ

 

 שאלות 100-הכלכלה הישראלית ב

 דיו הסתרים של בני לנדא

 יוצאים לדרך? מוכנים -שלב העיר 

צפו בגרסאות הפרוטוקול לפני : בלעדי לכלכליסט
 על ידי השופטת אלשיך" שופץ"ואחרי ש
סגול ותאומים טוענים לחוב של ": כלכליסט"בלעדי ל

 א"מיליון שקל מהפועל ת 95

לכל הדירוגים בארץ

 

 ראשון

 
 ינואר

חפש נייר ערך או מדדחפש כתבה  

זהבה ,הקפאת הליכים,ורדה אלשיך,אלכוהול,סטנלי פישר
גלאון

 

 

בארץ
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-מ ולכן המחיר יפחת בכ"המצב לקדמותו לפיו מחיר המים לא יכלול את שיעור המע
מ התשומות ובכך העיריות הן היחידות שיישאו "אך העיריות לא יוכלו לקזז את מע 16%

 . מ"בנטל המע
  

או על מכירת מים ובכך /מ בשיעור אפס על תאגידי המים ו"הפתרון השני הוא הטלת מע
העירייה תהיה , באפשרות זו. 16%-שוב יפחת מחיר המים לצרכנים בשיעור של כ

מ התשומות האמור ולפיכך באפשרות זו המדינה היא "רשאית לקבל חזרה את מע
 .מ"היחידה שתישא בנטל המע

  
ישנו מגוון אפשרויות להפחית את מחיר המים לצרכנים ולפיכך מדובר רק ברצונן , לפיכך

ואין זה משנה לאזרח מי הנושא בנטל בין אם , או העיריות לשאת בנטל/של המדינה ו
ראוי כי ישבו שני גופים אלה ויחליטו באומץ , לכן. מדובר במדינה ובין אם מדובר בעירייה

 . על הצעדים המתבקשים בעניין
  

' הם ממשרד גולדמן ושות, ח ויקטור עטיה"ד ורו"ד אורי גולדמן ועו"עו, הכותבים
 המתמחה במיסוי

  
  

  לחצו להרשמה. קבלו ניוזלטר יומי המסכם את חדשות היום ישירות למייל שלכם
  
  

 
 הוסף תוכן?מה זהתוכן משלים לכתבה 

שתף כתבה |שלחו כתבה|הדפסת כתבה|תגובה לכתבה|המייל האדום

  -מי שקרא כתבה זו התעניין גם באלה 

 הקרב על הבית 

 

שוק המניות האמריקאי 
 מתומחר בחסר 

 

רווחי החברות יצמחו 
  6%השנה ב־

Like 3 people like this.

 “ הסיפור האמיתי? למה המים התייקרו”תגובות ל  42
 

משרד ישיר

מגוון הצעות להשכרה ורכישת 
ישירות מהחברות  -משרדים 

המובילות בישראל

עופר השקעות

לחץ כאן וגלה מגוון נכסים שבונים 
עסקים

פרויקטים חדשים בפתח 

נשמח לשתף אתכם בפרויקטים 
החדשים שלנו

אמות פלטינום

מבט אחד מעל כולם

עולים קומה בעסקים

, +משרדים להשכרה בשיטת אופיס 
במגדל אלקטרה המפואר בתל אביב 

הכשרה חברה לביטוח

זה הזמן לצרכנות ? רכשתם דירה
הנחה וחודש ראשון חינם 30%!נבונה
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וזה בימים של מחאה חברתית . 1
 בארנונה , במחיר הדלק, תוסיפו לזה את העלייה במחיר החשמל. החוצפה עוברת כל גבול

 . הכל באישור גופים בחסות הממשלה
ביבי וחבריו יושבים להם שם גבוה במגדל השן ולא מבינים שהציבור קורס תחת העול של יוקר 

 . המחיה
 . הם חיים שם באשליה שהמחאה עברה מהעולם

 אי אפשר להחזיר את הגלגל אחורה , רבותי
 המחאה תחזור ובגדול 

 הגיע זמן להפסיק לגזול את כבשת הרש ולהוציא יד מהכיסים של הציבור 
 

ארץ אוכלת יושביה . 2
בכל הזדמנות , כל ההנהגות בשנים האחרונות הן נהנתניות וחוגגות על חשבון האזרח הקטן

והגדילו מכולן ממש לדרגת אומנות אלה ממשלות נתניהו , שרק אפשר לגזול את האזרחים
ודווקא העניים הם אלה שנדפקו הכי , למשפחה עניה,שהורידו את רמת המשפחה הממוצעת 

 הרבה בעקבות תמיכתן בנתניהו 

להביא לידיעת המחוקק . 3
כדאי שמישהו יביא את . כל הכבוד שמישהו שמבין מוציא את האמת לאור, מאמר יפה מאד

למרות שקשה (אולי זה יביא לשינוי , ד אליו"המאמר הזה לידיעת המחוקק ויחבר את העו
 . בהצלחה). להאמין שהמחוקק לא יודע

הוצאה לפועל . 4
מי יתן והמאמר הכל כך נכון וכל כך הקטואלי שלכם יזכה לקבלת פנים והתייחסות חמה מצדם 

ובסופו של יום באמת נשלם רק עבור מה שצריך ולא נהיה אזרחים ... חברי הכנסת 120של 
 ... י המדינה שלא בתום ליבה"עשוקים ע

 

אכן הדברים נכונים . 5
אך זה נשקל עלהרשויות והעיריות והן בכל זאת החליטו , אכן הדברים שכתובים פה נכונים

 ... אולי את זה צריך לבדוק. ללכת על זה

 -ניחוש פרוע. 6
 האזרחים ימשיכו לשלם והרבה -לא המדינה ולא הרשויות יוותרו

... הכל סיסמאות נבובות כל אחד דואג לאינטרס שלו . 7
אין שום הגנה על האזרח משלם ? היכן הממשלה? על מה? מדוע מעלים לנו את הארנונה

ללא שום , העיריות מצד שלישי , רשתות המזון מצד שני, המיסים הממשלה עושקת מצד אחד
דין ובקורת הגדיע הזמן שהממשלה תראה לאן הולכים הכספים הרבים שהאזרח משלם עבור 

 ! הארנונה והמיים גם על המיים עושים מסחרה 

שיוציאו ידם מכיסנו -לאור יום-מדינה גונבת מאזרחיה בריש גליי-כל התגובות נכונות . 8
 

.... רשעים שיושבים בכנסת 120שיקום צדיק אחד מתוך . 9
 

יש גם אגרת ביוב . 10
החישוב נעשה על . מחייבים עבור ביוב, מ עליהם"מלבד ההתייקרות במחירי המים ותוספת מע

מי שברשותו בית פרטי וגינה יחוייב באגרת ביוב גם בעבור המים לשימוש . פי צריכת המים
ב מים לשימוש "קו 1יוצא מכאן שעבור כל . והרי מים אלה אינם עוברים לביוב. השקיית הגינה

בימי הקיץ החיוב עבור אגרת הביוב בלבד מגיע ל . ח לאגרת ביוב"ש 4.25בגינה אנו משלמים 
 . ח עבור חודשיים"ש 700

 ? נשמע לכם הגיוני

מ "זו תמימות לחשוב שההתייקרות היחידה במחירי המים הייתה רק במע. 11
מהרגע שגביית תשלומי המים עברו מהעיריות לתאגידי המים הם העלו את תעריפי המים 

נראה לי שמדינת ישראל היא המדינה היחידה . מ שהתווסף עליהם"בעשרות אחוזים מעבר למע
 . מים -כ בסיסי וקיומי "מ על מוצר כ"שבה גובים מע

!!! יתוקן העוול או ישולם המחיר ביום הבוחר. 12
 

. ובים'תאגיד הג-לא תאגיד המים . 13
 . נתניהו ממשיך להוביל בסקרים לבחירות,הציבור מטומטם ולכן הציבור משלם 
 . כנראה שאנחנו פשוט אוהבים את זה

לפי ציון גולשיםמהסוף להתחלהמההתחלה לסוף ||:סדר את התגובות

:תנו ציון לתגובה זו 43 )27.01.12(, מירב

:תנו ציון לתגובה זו 32 )27.01.12(חיפה , דובי

:תנו ציון לתגובה זו 20 )27.01.12(, פעיל

:תנו ציון לתגובה זו 15 )27.01.12(תל אביב , שי

:תנו ציון לתגובה זו 7 )27.01.12(, עובד רשות המסים

:תנו ציון לתגובה זו 14 )27.01.12(, חזי

:תנו ציון לתגובה זו 14 )27.01.12(, איציק

:תנו ציון לתגובה זו 14 )28.01.12(תא , דוד

:תנו ציון לתגובה זו 6 )28.01.12(, אזרח מודאג

:תנו ציון לתגובה זו 9 )28.01.12(הוד השרון , נורית

:תנו ציון לתגובה זו 22 )28.01.12(, ארץ עושקת תושביה

:תנו ציון לתגובה זו 14 )28.01.12(, יוסי

:תנו ציון לתגובה זו 12 )28.01.12(, בא לי לבכות

 

ניקוי מאגרי מים
חיטוי צנרת מים נסיון רב שנים " מים כץ איכויות"

.בפרויקטים מורכבים
www.ybay1.co.il/index25

T&go –משאבות מינון 
במחירים  לטווחי ספיקה שונים ProMinentמשאבות 

!הנמוכים ביותר
www.tandgo.co.il

ניקוי וחיטוי מאגר המים
באיכות גבוהה  ,ניקוי וחיטוי מאגרי מים בבניינים

ובאישור משרד הבריאות
856-700-www.rpumps.co.il/1700
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 ) תגובות 42(

 

 הוסיפו תגובה לכתבה

 :שם

 
 :אזור מגורים

 
 :דואר אלקטרוני

 

 הציגו את כתובת הדואר האלקטרוני שלי באתר  

 :כותרת/ נושא 

 
 :תוכן

 
 מקלדת וירטואלית

, אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של כלכליסט לרבות דברי הסתה
 דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב
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אצלך RSSיוטיובטוויטרפייסבוקSMSמבזקי ניוזלטראפליקציותספריית כלכליסטמינוי לעיתון

באתר

 

 בארץ

 רכב

 עסקי ספורט

 משפט

 קריירה

 קריקטוריסט

 עסקים קטנים

 אפליקציות

 ן"נדל

 עולם

 2012פנאי 

 וידאו

 צרכנות דיגיטלית

 תעופה ותיירות

 מינויים חדשים

 פאנל כלכליסט

 טכנולוגי

 הכסף

 פרסום ושיווק

 אינטרנט

 דעות

 אחריות וסביבה

 מיוחדים

 

 ראשי -השוק 

 ליועץ 10

 אחד העם

 וול סטריט

 ח וסחורות"מט

 זירת המניות

 מדדים

 קרנות

 תעודות סל

 קופות גמל

bizportal/  קו מנחה  :מקור נתוני הבורסה

 

 פרסמו אצלנו

 אודות כלכליסט

 המערכת

 ההנהלה

 תנאי שימוש

 מדיניות פרטיות

 כתבו לנו

 ועידות כלכליסט

 

 SMSמבזקי  תגיות

 RSS ניוזלטרים 

 גלישה בסלולר 24/7

 מינוי לעיתון באזז

 כלכליסט אצלך מפת האתר

 ארכיון שערים המייל האדום

 Xnet דרושים

 הפוך לדף הבית אפליקציות כלכליסט

         © כל הזכויות שמורות לכלכליסט  

 כלים אודותהשוק נושאים
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