רשומות
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 29בדצמבר 2011
עמוד

כללי הרשויות המקומיות (ביוב) (תעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות מקומית בלא תאגיד)
(הוראת שעה) (תיקון) ,התשע"ב440 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 2011-
כללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה והוראות בעניין הרמה ,הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה
לתת לצרכניה) (הוראת שעה) (תיקון) ,התשע"ב448 �����������������������������������������������������������������������������������2011-
כללי איגודי ערים (תעריפים לשירותי ביוב שמספק איגוד ערים אזור חיפה (ביוב)) ,התשע"ב448 ��������������� 2011-
כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) (תיקון) ,התשע"ב451 ����������������������������������������������������2011-
כללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכת מים או ביוב) (תיקון),
התשע"ב452 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2011-
כללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת מים או ביוב) (תיקון),
התשע"ב456 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2011-
כללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת מים או ביוב) (תיקון מס' ( )3תיקון),
התשע"ב466 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2011-
כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון) ,התש"ע( 2010-תיקון) ,התשע"ב466 ������������������2011-
כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון) ,התשע"ב467 ��������������������������������������������������������2011-
כללי איגודי ערים (תעריפים לשירותי ביוב שמספק איגודן תשתיות איכות הסביבה) (תיקון) ,התשע"ב469 ��������2011-
כללי המים (חישוב עלויות והכנסות ,הכרה בפיתוח מפעלי מים וחובות דיווח החלות על מקורות) (תיקון),
התשע"ב469 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2011-
כללי המים (הסדר מפורט לאזור קיצוב) (הוראת שעה) ,התשע"ב471 ���������������������������������������������������������������2011-
הודעת ההגבלים העסקיים (אגרות) ,התשע"ב473 ��������������������������������������������������������������������������������������������� 2011-
הודעת הסדרת הפיקוח על כלבים (עדכון אגרות) ,התשע"ב473 �����������������������������������������������������������������������2011-
כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (אתיקה בפרסומת בשידורי רדיו) (תיקון) ,התשע"ב474 ���������������������2011-
הודעת הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (בקשה לרישיון ,בחינות,
התמחות ואגרות) (עדכון סכומי האגרות) ,התשע"ב477 ��������������������������������������������������������������������������� 2011-
הודעת ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני) ,התשע"ב478 �����������������������������������������������������������������������������2011-

כללי הרשויות המקומיות (ביוב) (תעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות
מקומית בלא תאגיד) (הוראת שעה) (תיקון) ,התשע"ב2011-
  בתוקף סמכותה לפי סעיף 15א(ב) לחוק הרשויות המקומיות (ביוב) ,התשכ"ב1962-
(להלן  -החוק) ,ובהתאם לסעיפים  101עד  103לחוק תאגידי מים וביוב ,התשס"א,22001-
קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:

1

תיקון התוספת
הראשונה

	.1

תיקון התוספת
השנייה

 .2בתוספת השנייה לכללים העיקריים -

אחרי פרט  20בתוספת הראשונה לכללי הרשויות המקומיות (ביוב) (תעריפים בעד
שירותי ביוב שנותנת רשות מקומית בלא תאגיד) (הוראת שעה) ,התשע"א( 32010-להלן
 הכללים העיקריים) ,יבוא:" .21מועצה אזורית הגלבוע;
 .22מועצה אזורית גולן;
 .23מועצה אזורית דרום השרון;
 .24מועצה אזורית משגב;
 .25מועצה אזורית ערבה תיכונה".
( )1אחרי סעיף (5ה)( )4יבוא:
"הסכום בשקלים חדשים
יישוב ואופי הנכס

ביב מאסף

ביב ציבורי

מיתקן טיהור

( )5משמר הנגב
שטח בניין

11.60

9.37

7.03

שטח קרקע

23.21

18.75

14.07

( )6קיבוץ דביר
שטח בניין

10.74
(שכונת הרחבה בלבד)

13.05

9.12

שטח קרקע

21.48
(שכונת הרחבה בלבד)

26.11

"18.24

( )2אחרי סעיף  7יבוא:
" .8מועצה אזורית ערבה תיכונה
היטל ביוב לנכס מגורים במועצה אזורית ערבה תיכונה יחושב כמכפלה של
שטח הקרקע ושטח הבניין שבנכס במטר רבוע בסכומים בשקלים חדשים,
הקבועים בטבלה הזו:
הסכום בשקלים חדשים
יישוב ואופי הנכס

ביב ציבורי

ביב מאסף

מיתקן טיהור

שטח בניין

32.91

9.49

20.98

שטח קרקע

16.50

4.75

10.49

__________
1
2
3
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ק"ת התשע"א ,עמ' .64

קובץ התקנות  ,7066ג' בטבת התשע"ב29.12.2011 ,

.9

מועצה אזורית זבולון
(א) היטל ביוב לנכס במועצה האזורית זבולון יחושב כמכפלה של שטח
הקרקע ושטח הבניין שבנכס במטר רבוע בסכומים בשקלים חדשים,
לפי היישוב ולפי אופי השטח ,הקבועים בטבלה זו:
הסכום בשקלים חדשים
ביב מאסף
יישוב ואופי הנכס

()1

()2

()3

()4

()5

()6

()7

()8

ביב ציבורי

נחל
ציפורי

רכסים

תחנת
שאיבה

מיתקן
טיהור

נופית
שטח בניין

-

4.52

3.74

שטח קרקע

-

18.08

14.96

כפר המכבי
שטח בניין

8.56

-

3.74

שטח קרקע

34.24

-

14.96

תל רגב ,הצופים ,רמת
יוחנן
שטח בניין

-

-

3.74

שטח קרקע

-

-

14.96

כפר הנוער
שטח בניין

-

1.16

-

1.00

שטח קרקע

-

4.65

-

4.00

כפר ביאליק
שטח בניין

21.61

-

-

שטח קרקע

86.45

-

-

איבטין
שטח בניין

6.72

1.16

4.52

1.00

שטח קרקע

26.89

4.65

18.08

4.00

חואלד
שטח בניין

10.86

4.52

שטח קרקע

43.44

18.08

כפר חסידים
שטח בניין

11.38

1.16

1.00

שטח קרקע

45.52

4.65

4.00

אזור תעשייה
שטח בניין

54.82

1.16

1.00

שטח קרקע

219.28

4.65

4.00
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הסכום בשקלים חדשים
ביב מאסף
יישוב ואופי הנכס

()9

ביב ציבורי

נחל
ציפורי

רכסים

תחנת
שאיבה

מיתקן
טיהור

אושה
שטח בניין

10.97

-

-

שטח קרקע

43.88

-

-

( )10ראס עלי
שטח בניין

9.94

4.52

3.74

שטח קרקע

39.78

18.08

14.96

בחישוב ההיטל המוטל על נכס המשמש למגורים ,לא יובא בחשבון
(ב)
שטח קרקע העולה על  500מטר רבוע ,לכל יחידת דיור.
 .10מועצה אזורית עמק לוד
היטל ביוב לנכס במועצה האזורית עמק לוד יחושב כמכפלה של שטח
הקרקע ושטח הבניין שבנכס במטר רבוע בסכומים בשקלים חדשים ,אופי
הנכס ,הקבועים בטבלה זו:
הסכום בשקלים חדשים

תיקון התוספת
השלישית

אופי הנכס

ביב ציבורי

ביב מאסף

שטח בניין

9.79

1.32

שטח קרקע

39.14

"5.29

 .3בתוספת השלישית לכללים העיקריים -
()1

בסעיף - 1
(א)

אחרי סעיף (ג) ( )7יבוא:
"()8

(ב)

משמר הנגב

1.03

2.31

"1.22

אחרי סעיף (ד) ( )7יבוא:
"()8

משמר הנגב

26.55

59.76

"31.54

( )2אחרי סעיף  10יבוא:
" .11מועצה אזורית גולן
(א) אגרת הביוב לנכס במועצה האזורית גולן (להלן בסעיף זה  -המועצה)
תחושב כמכפלה של מטר מעוקב מים שנצרכה בנכס בסכומים הקבועים
בסעיף קטן (ג).
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) ,בנכס למגורים שאין לו מד צריכת מים
או שהמועצה אינה מפעילה בו מד צריכת מים ושהמועצה אינה ספקית
המים שלו ולאחר שפנתה המועצה ,בכתב ,לספק המים ולרשות הממשלתית
למים ולביוב וספק המים לא מסר לה מהי צריכת המים בנכס  -הסכומים
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החודשיים לנפש הקבועים בסעיף קטן (ד) ובהתאם לשלבי הביוב המשמשים
את הנכס ושמתחזקת המועצה והשווים למכפלה של מספר הנפשות
המתגוררות בנכס בסכום החודשי; לעניין זה" ,מספר הנפשות המתגוררות
בנכס"  -לפי פניית המועצה ,בכתב ,לספק המים ולרשות הממשלתית למים
ולביוב לקבלת מספר הנפשות לפי הדיווח שקיבל בהתאם לכללי המים
(תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) ,התשנ"ד ;41994-לא מסר ספק
המים למועצה מהו מספר הנפשות המתגוררות ביחידת דיור ,תחושב אגרת
הביוב לאותו נכס על בסיס  4נפשות.
(ג) אגרת הביוב למטר מעוקב מים תהיה בסכומים בשקלים חדשים,
הקבועים בטבלה זו:
הסכומים בשקלים חדשים
אופי הנכס

תפעול

שיקום

טיהור

למגורים

1.27

0.32

1.09

(ד) אגרת הביוב החודשית לנפש תהיה בסכומים בשקלים חדשים,
הקבועים בטבלה זו:
הסכומים בשקלים חדשים
אופי הנכס

תפעול

שיקום

טיהור

למגורים

8.69

2.21

7.49

(ה) אגרת הביוב השנתית בנכס המשמש למלונאות ואירוח תחושב
כמכפלת מספר החדרים ,כמפורט בטבלה זו:
הסכום שקלים חדשים
מספר חדרים

אגרת ביוב לחדר

עד 100

329.19

מעל  100עד 200

197.51

מעל 200

79.00

(ו) אגרת הביוב לרפת בעלת מכסת חלב של עד  1,000,000ליטר לשנה תחושב
כמכפלה של כמות המים שנצרכה ברפת כפי שנמדדה בנקודת כניסת המים
למכון החליבה ,לחצר ההמתנה ולמיתקנים תורמי ביוב שבתחום הרפת ,במד
המים שיאשר מהנדס המועצה כפול  3.22שקלים חדשים למטר מעוקב מים.
(ז) על אף האמור בסעיף קטן (ו) ,ברפת שהמועצה אינה מפעילה בה מד
צריכת מים ושהמועצה אינה ספקית המים ולאחר שתפנה המועצה בכתב,
לספק המים ולרשות הממשלתית למים ולביוב וספק המים לא ימסור לה
מהי צריכת המים ברפת ,תחושב אגרת הביוב לפי מספר החולבות וראשי
הצאן הנמצאים ברפת ,כפי שמפרסמת מזמן לזמן התאחדות מגדלי הבקר
בפרסום "סיכומי ספר העדר"  -לפי  14.67שקלים חדשים לחולבת או לראש
צאן לחודש.
__________
4

ק"ת התשנ"ד ,עמ' .885
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(ח) ברפת בעלת מכסת חלב של מעל  1,000,000ליטר לשנה רשאית המועצה
להתקין על חשבונה מד שפכים ,ואגרת הביוב לרפת זו תחושב לפי כמות
השפכים המוזרמת מהרפת ,לפי  4.29שקלים חדשים למטר מעוקב שפכים
שיימדדו במד השפכים; לא היה ניתן למדוד את כמות השפכים ברפת,
תעמוד כמות השפכים לחיוב באגרת ביוב על  75%מכמות המים שסופקה
לרפת כפי שנמדדה בנקודת כניסת המים לרפת ,במד מים שאישר מהנדס
המועצה ,במכפלת התעריף כאמור.
(ט) בנכס שאינו למגורים (להלן  -נכס אחר) תחושב אגרת הביוב כמכפלה
של כמות המים במטר מעוקב שנצרכה בנכס האחר ב– 2.68שקלים חדשים;
המועצה רשאית להתקין על חשבונה בנכס האחר מד שפכים; התקינה
המועצה מד שפכים כאמור ,תחושב אגרת הביוב לנכס האחר לפי כמות
השפכים במטר מעוקב המוזרמת מהנכס האחר ,כפי שתימדד במד השפכים,
במכפלת  3.57שקלים חדשים.
(י) לא היה ניתן למדוד את כמות השפכים כאמור בסעיף קטן (ט) ,תעמוד
כמות השפכים לחיוב באגרת הביוב על  75%מכמות המים שסופקה לנכס
האחר כפי שנמדדה בנקודת כניסת המים לנכס האחר ,במד מים שאישר
מהנדס המועצה.
 .12מועצה אזורית זבולון
(א) אגרת הביוב לנכס במועצה האזורית זבולון תחושב כמכפלה של מטר
מעוקב מים שנצרכה בנכס ,בסכומים הקבועים להלן:
הסכום בשקלים חדשים
תפעול-ביב ציבורי

טיהור וקווי הולכה  -מיתקן טיהור שפכים
חיפה בלבד

1.53

2.05

 .13מועצה אזורית ערבה תיכונה
אגרת הביוב לנכס במועצה אזורית ערבה תיכונה תחושב כמכפלה של מטר
מעוקב מים שנצרכה בנכס  ,לפי היישוב ,בסכומים הקבועים להלן:
הסכום בשקלים חדשים
יישוב
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ביב ציבורי

ביב מאסף

מיתקן טיהור

מושב צוקים

1.48

0.63

0.03

מושב ספיר

0.46

1.18

0.04

מושב עידן

2.34

0.43

0.06

מושב חצבה

3.1

0.43

0.04

מושב עין יהב

0.98

0.43

0.03

מושב צופר

1.89

0.43

0.07

מושב פארן

2.16

0.43

0.05
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 .14מועצה אזורית עמק לוד
(א) אגרת הביוב לנכס במועצה האזורית עמק לוד תחושב כמכפלה של
מטר מעוקב מים שנצרכה בנכס ,לפי היישוב ,בסכומים הקבועים להלן:
הסכומים בשקלים חדשים
תפעול

טיהור

שפכי גוש דן (שפדן)

0.91

1.21

0.46

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) ,בנכס שאין לו מד צריכת מים או
שהמועצה אינה מפעילה בו מד צריכת מים ושהמועצה אינה ספקית המים
שלו ולאחר שפנתה המועצה ,בכתב ,לספק המים ולרשות הממשלתית
למים ולביוב וספק המים לא מסר לה מהי צריכת המים בנכס  -הסכומים
החודשיים לנפש הקבועים בסעיף קטן (ג) ובהתאם לשלבי הביוב
המשמשים את הנכס ושמתחזקת המועצה והשווים למכפלה של מספר
הנפשות המתגוררות בנכס בסכום החודשי; לעניין זה" ,מספר הנפשות
המתגוררות בנכס"  -לפי פניית המועצה ,בכתב ,לספק המים ולרשות
הממשלתית למים ולביוב לקבלת מספר הנפשות לפי הדיווח שקיבל
בהתאם לכללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) ,התשנ"ד-
 ;1994לא מסר ספק המים למועצה מהו מספר הנפשות התגוררות ביחידת
דיור ,תחושב אגרת הביוב לאותו נכס על בסיס  5נפשות.
(ג)
הסכום בשקלים חדשים לנפש

תפעול

5.88

טיהור

שפכי גוש דן (שפדן)

7.81

3.00

 .15מועצה אזורית עמק המעיינות
(א) אגרת הביוב לנכס במועצה האזורית עמק המעיינות תחושב כמכפלה
של מטר מעוקב מים שנצרכה בנכס  ,בסכומים הקבועים להלן:
הסכומים בשקלים חדשים
טיהור

תפעול
ביב
ציבורי

ביב
מאסף

תפעול
טיהור

0.67
(למעט פארק
הצבאים
ומפעלים
אזוריים)

0.45

1.06

שיקום

טיפול שלישוני

0.16
(החל ביום
ביצוע התפעול
בלבד)
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החזר הון
מרכיב הולכה

1.02

( 2.78מלבד
נכסים
ששילמו היטל
ביוב במושב
מנחמיה)

מכון
טיהור

0.45
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(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) ,בנכס שאין לו מד צריכת מים או שהמועצה
אינה מפעילה בו מד צריכת מים ושהמועצה אינה ספקית המים שלו ולאחר
שפנתה המועצה ,בכתב ,לספק המים ולרשות הממשלתית למים ולביוב
וספק המים לא מסר לה מהי צריכת המים בנכס  -הסכומים החודשיים
לנפש הקבועים בטבלה שלהלן ובהתאם לשלבי הביוב המשמשים את הנכס
ושמתחזקת המועצה והשווים למכפלה של מספר הנפשות המתגוררות
בנכס בסכום החודשי; לעניין זה" ,מספר הנפשות המתגוררות בנכס" -
לפי פניית המועצה ,בכתב ,לספק המים ולרשות הממשלתית למים ולביוב
לקבלת מספר הנפשות לפי הדיווח שקיבל בהתאם לכללי המים (תעריפי
מים שמספקים ספקים מקומיים) ,התשנ"ד:1994-
תפעול

שיקום

טיהור

ביב ציבורי

ביב מאסף

תפעול

טיפול שלישוני

4.36
(למעט פארק
הצבאים
ומפעלים
אזוריים)

2.92

6.89

( 1.04החל
ביום ביצוע
התפעול
בלבד)

החזר הון
מרכיב הולכה מכון טיהור

6.63

18.09
(מלבד נכסים
ששילמו היטל
ביוב במושב
מנחמיה)

2.92

 .16מועצה אזורית הגלבוע
(א) אגרת הביוב לנכס במועצה האזורית הגלבוע תחושב כמכפלה של
מטר מעוקב מים שנצרכה בנכס ,בסכומים הקבועים להלן:
הסכום בשקלים חדשים
ביב ציבורי

ביב מאסף

שיקום

0.41

1.56

0.16

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) ,בנכס שאין לו מד צריכת מים או שהמועצה
אינה מפעילה בו מד צריכת מים ושהמועצה אינה ספקית המים שלו ולאחר
שפנתה המועצה ,בכתב ,לספק המים ולרשות הממשלתית למים ולביוב
וספק המים לא מסר לה מהי צריכת המים בנכס  -הסכומים החודשיים
לנפש הקבועים בטבלה שלהלן ובהתאם לשלבי הביוב המשמשים את הנכס
ושמתחזקת המועצה והשווים למכפלה של מספר הנפשות המתגוררות בנכס
בסכום החודשי; לעניין זה" ,מספר הנפשות המתגוררות בנכס"  -לפי פניית
המועצה ,בכתב ,לספק המים ולרשות הממשלתית למים ולביוב לקבלת מספר
הנפשות לפי הדיווח שקיבל בהתאם לכללי המים (תעריפי מים שמספקים
ספקים מקומיים) ,התשנ"ד ;1994-לא מסר ספק המים למועצה מהו מספר
הנפשות התגוררות ביחידת דיור ,תחושב אגרת הביוב לאותו נכס על בסיס
 5נפשות.
הסכומים בשקלים חדשים
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ביב ציבורי

ביב מאסף

אגרת שיקום

3.44

13.01

"1.37
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  .4אחרי פרט ( )9בתוספת הרביעית לכללים העיקריים יבוא:
רשות מקומית

תיקון התוספת
הרביעית

שיעור הכספים המיועדים לקרן השיקום

15.48%

"( )10מועצה אזורית עמק המעיינות
( )11מועצה אזורית ערבה תיכונה
(א) צוקים

59.35%

(ב) ספיר

61.9%

(ג) עידן

50.53%

(ד) חצבה

67.51%

(ה) עין יהב

36.80%

(ו) צופר

44.77%

(ז) פארן

54.17%
7.51%

( )12מועצה אזורית הגלבוע
( )13מועצה אזורית גולן

.5

(א) לכל הנכסים

11.94%

(ב) לרפת

"12.11%

בתוספת השביעית לכללים העיקריים -
( )1ברישה ,במקום "עד יום ה' בטבת התשע"ב ( 31בדצמבר  ")2011יבוא "עד יום י"ח
בטבת התשע"ג ( 31בדצמבר ;")2012
()2

פרטים  4 ,2ו– - 6יימחקו;

()3

אחרי פרט  7יבוא:

תיקון התוספת
השביעית

" .8משגב
 .9דרום השרון
 .10עמק הירדן".
.6

תחילתם של כללים אלה ביום ו' בטבת התשע"ב ( 1בינואר .)2012

תחילה

כ"ג בכסלו התשע"ב ( 19בדצמבר )2011
(חמ )3-4091
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כללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה והוראות בעניין הרמה ,הטיב והאיכות
של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה) (הוראת שעה) (תיקון),
התשע"ב2011-
  בתוקף סמכותה לפי סעיף  99לחוק תאגידי מים וביוב ,התשס"א( 12001-להלן  -החוק),
ולאחר שקוימו הוראות סעיף  107לחוק ,קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב
כללים אלה:
תיקון סעיף 6

 .1בסעיף  6לכללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה והוראות בעניין הרמה ,הטיב והאיכות
של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה) (הוראת שעה) ,התשע"א ,22011-במקום
"ה' בטבת התשע"ב ( 31בדצמבר  ")2011יבוא "ח' בניסן התשע"ב ( 31במרס .")2012
י"ח בכסלו התשע"ב ( 14בדצמבר )2011
(חמ )3-4120

		
		

		

א ל כ ס נ ד ר ק ו ש ני ר
יושב ראש מועצת הרשות
הממשלתית למים ולביוב

__________
1
2

ס"ח התשס"א ,עמ'  ;454התשס"ו ,עמ' .344
ק"ת התשע"א ,עמ' .1392

כללי איגודי ערים (תעריפים לשירותי ביוב שמספק איגוד ערים אזור
חיפה (ביוב)) ,התשע"ב2011-
  בתוקף סמכותה לפי סעיף (18ב)( )3לחוק איגודי ערים ,התשט"ו ,11955-ולפי סעיף 102
לחוק תאגידי מים וביוב ,התשס"א( 22001-להלן  -החוק) ,ולאחר שקוימו הוראות סעיפים
(102ב) ו–(ו) ו– 107לחוק ,קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:
הגדרות

 .1בכללים אלה -
"ביוב"  -המכון המרכזי לטיהור מי שפכים ומיתקנים אחרים הקשורים בכך ,שהקים או
מקים האיגוד ושבבעלותו;
"גזבר"  -גזבר האיגוד או מי שגזבר באיגוד העביר לו את סמכויותיו לפי כללים אלה,
כולן או מקצתן;
"האיגוד"  -איגוד ערים אזור חיפה (ביוב)  -שהוקם בצו איגודי ערים (אזור חיפה)
(ביוב) ,התשי"ט( 31959-להלן  -צו האיגוד);
"המדד"  -מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"המדד החדש"  -המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;
"המדד היסודי"  -המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם ,ולעניין יום
העדכון הראשון שלאחר תחילת כללים אלה  -המדד שפורסם ביום י"ט בכסלו
התשע"ב ( 15בדצמבר ;)2011
"מהנדס"  -מהנדס האיגוד או מי שמהנדס האיגוד העביר לו את סמכויותיו לפי כללים
אלה ,כולן או מקצתן;
"מועצה"  -מועצת האיגוד;
__________
1
2
3
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ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;48התשס"ט ,עמ' .217
ס"ח התשס"א ,עמ'  ;454התשס"ו ,עמ' .344
ק"ת התשי"ט ,עמ' .1182
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"מחזיק"  -צרכן הצורך מים בתחום האיגוד מכל מקור שהוא;
"מים לגינון ציבורי"  -כהגדרתם בכללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים
וביוב והקמת מערכת מים וביוב) ,התש"ע;42009-
"ספק"  -כל מי שמספק מים או שירותי ביוב לצרכנים בתחום האיגוד או לצרכנים מחוץ
לתחום האיגוד ששפכיהם מוזרמים לביוב; בוצעו שירותי הביוב בידי תאגיד יהיה
הספק  -התאגיד;
"רשות מקומית"  -כהגדרתה בצו האיגוד;
"שירותי ביוב"  -כהגדרתם בחוק;
"תאגיד מים וביוב"  -תאגיד שהוקם לפי החוק;
"תחום האיגוד"  -תחום האיגוד כאמור בסעיף  3לצו האיגוד;
"תעריף"  -תעריף המוטל לפי כללים אלה.
	.2

לכיסוי הוצאות החזקת הביוב ,ובכללן הוצאות התקנתו או קנייתו ,ישלם המחזיק תעריף ביוב

(א)
בנכס תעריף ביוב.
(ב)

התעריף ישולם בשיעור הנקוב בתוספת.

(ג) התעריפים הנקובים בכללים אלה אינם כוללים מס ערך מוסף.
	.3

הסכומים הנקובים בתוספת יעודכנו ב– 1בינואר בכל שנה לפי שיעור השינוי של הצמדה

(א)
המדד החדש לעומת המדד היסודי.

(ב) מנהל הרשות הממשלתית יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת כפי
שהשתנתה לפי סעיף קטן (א).
	.4

כשכמות המים המסופקת נמדדת במד–מים ,ישולם התעריף לפי מספר המטרים מדידה במד-מים

(א)
המעוקבים של מים מסופקים.

(ב) כשכמות המים המסופקת אינה נמדדת במד–מים ,אך החיוב בעד המים המסופקים
מבוסס על כמויות מים ,ישולם התעריף לפי מספר המטרים המעוקבים שלפיו מחשב
הספק את מחיר המים המסופקים למעשה.
(ג) כשכמות השפכים המוזרמת נמדדת בכניסה לביוב; ישולם התעריף לפי מספר
המטרים המעוקבים של שפכים שזרמו לביוב.
	.5

על אף האמור בסעיף  4לא תובא בחשבון בחישוב התעריף כמות מים שהשתמשו בה פטור

להנחת דעת המהנדס לאחת ממטרות אלה:
()1

לספק שהוא רשות מקומית -
(א)

גינון ציבורי;

(ב) צורכי תעשייה ,מלאכה או חקלאות אם המים אינם מוזרמים לביוב במישרין
או בעקיפין;
()2

לספק שהוא תאגיד מים וביוב -
(א) מים לגינון ציבורי;
(ב) מים למטרת חקלאות;
(ג) צורכי תעשייה ,אם המים אינם מוזרמים לביוב במישרין או בעקיפין.

__________
4

ק"ת התש"ע ,עמ' .418
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מועד התשלום

	.6

(א) המחזיק ישלם את התעריף לידי הספק ,לפי חשבון שהוגש לו ,במועד שבו הוא
משלם את התמורה בעד הספקת המים או שירותי הביוב ,לפי העניין.
(ב) הספק יגבה מהמחזיק את התעריף לטובת האיגוד.

העברת הסכומים  .7הספק ישלם את הסכומים שגבה לפי כללים אלה לידי הגזבר בסוף כל חודש.
תשלום על חשבון 	.8

כל סכום ששילם ספק בתחום רשות מקומית לאיגוד לפי סעיף  7או סעיף  ,14לפי העניין,
ייזקף לזכותה של אותה רשות מקומית למימון המכסה שנקבעה לה בתקציב האיגוד.

צורת החשבונות

	.9

יושב ראש המועצה רשאי לקבוע את צורת החשבונות שיגיש הספק לצרכנים ,ומשקבע
צורה והודיע עליה לספק חייב הספק לנהוג לפיה.

מסירת פרטים

 	.10הספק ימסור לגזבר ,לפי דרישתו ,את כל הפרטים הנוגעים לחישוב סכום התעריף וכל
ידיעה ומסמך שברשותו הדרושים לביקורת הגבייה ממנו אם היה תאגיד מים וביוב או
מהמחזיקים אם היה רשות מקומית.

רשות כניסה

 	.11המהנדס רשאי בכל עת סבירה להיכנס לכל מקום שבו נמצא מד–מים כדי לקרוא את
כמות המים שסופקה.

איסור הפרעה

 .12לא יפריע אדם לגזבר ,למהנדס או לעובד אחר של האיגוד במילוי תפקידם ולא ימנע
אותם מלהשתמש בסמכויותיהם לפי כללים אלה.

מסירת מסמכים

 	.13מסירת הודעה ,דרישה ,חשבון או מסמך אחר לפי כללים אלה תהיה כדין ,אם נמסרו
לידי האדם שאליו הם מכוונים או נמסרו במען מקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים
או הידועים לאחרונה לידי אחד מבני משפחתו הבגירים או לידי אדם בגיר העובד או
המועסק שם ,או נשלחו בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום
מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה ,או הוצגו במקום בולט על הנכס
הנדון בהם.

המכסה

ספק שהוא תאגיד ( .14א)
מים וביוב

על אף האמור בכללים אלה ,ובכל הסכם ,ספק שהוא תאגיד מים וביוב -
()1

לא יחולו עליו הוראות סעיפים  7 ,6ו–;9

( )2ישלם לאיגוד ,לידי הגזבר ,את התעריף לפי כללים אלה לפי כמות המים
כאמור בסעיף  ,4בסוף כל חודש ,במלואו ובלא כל הפחתה למעט הקבוע
בסעיף .)2(5
ביטול

 .15חוק עזר לאיגוד ערים אזור חיפה (ביוב) (היטל) ,התשכ"א - 51961-בטל.

תחילה

 .16תחילתם של כללים אלה ביום ו' בטבת התשע"ב ( 1בינואר .)2012

תוספת
(סעיף )2
חלק א' :תעריף ביוב
 .1למדידה באמצעות מדי מים או חישוב לפי סעיף (3ב):
התעריף בשקלים חדשים

לכל מטר מעוקב של מים המסופקים למחזיק,
למעט מים לגינון ציבורי או למטרת חקלאות
או למטרת תעשייה לפי סעיף - )2(4

1.605

__________
5
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ק"ת התשכ"א ,עמ'  ;1641ק"ת-חש"ם ,התשנ"ט ,עמ' .182
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 .2למדידה באמצעות מדי שפכים בכניסה לביוב:
התעריף בשקלים חדשים

לכל מטר מעוקב של שפכים הנמדדים
בכניסה לביוב -

2.293

כ"ה בכסלו התשע"ב ( 21בדצמבר )2011
א ל כ ס נ ד ר ק ו ש ני ר
(חמ 			   )3-4377
יושב ראש מועצת הרשות הממשלתית
		
למים ולביוב
		

כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) (תיקון) ,התשע"ב2011-
  בתוקף סמכותה לפי סעיף  112לחוק המים ,התשי"ט( 11959-להלן  -החוק) ,לאחר שקוימו הוראות
סעיפים  113ו–124יח(ד) לחוק ,קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:
 .1בסעיף  4לכללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) ,התשנ"ד( 21994-להלן תיקון סעיף 4

 הכללים העיקריים) -( )1בפסקה ( ,)2במקום " 2.755שקלים חדשים למטר מעוקב ,והחל בשנת 2.942 - 2011
שקלים חדשים למטר מעוקב  "-יבוא "  2.977שקלים חדשים למטר מעוקב ;"-
( )2בפסקה ( ,)3בפסקת משנה ( ,)3.2במקום " "0.225יבוא ";"0.228
()3

במקום פסקה  4יבוא:
"( )4למטרת תעשייה -
לצרכן הרשום ברישיון ההפקה של הספק המקומי  -התעריפים למים
לתעשייה ,לכל כמות מוקצית ולכל כמות נחרגת ,לפי סעיף  3)2(7לכללי
מקורות ולעניין חריגה מהכמות המוקצית  -לפי סעיף  4)2(7לכללי מקורות
או בתוספת של  10%לקבוע בסעיף  3)2(7בכללי מקורות ,והכול לפי סוג
המים ולפי העניין;".

 .2בסעיף 4ב(ב) לכללים העיקריים ,במקום " "1.05יבוא "."1.02

תיקון סעיף 4ב

 .3בסעיף  5לכללים העיקריים -

תיקון סעיף 5

( )1בסעיף קטן (א) ,במקום " "0.085יבוא ";"0.086
( )2בסעיף קטן (ב) ,במקום "סכום של  1.897שקלים חדשים ,והחל בשנת 2.025 - 2011
שקלים חדשים למ"ק" יבוא "סכום של  1.600שקלים חדשים למ"ק" ובמקום "בתוספת
הצמדה למדד וריבית בשיעור של  2%לשנה" יבוא "בתוספת ריבית; לעניין זה" ,ריבית"
 ריבית חשב כללי כמשמעותה בהודעה בדבר שיעורי ריבית החשב הכללי כפישמתפרסמת ,מזמן לזמן ,ברשומות ובהפחתה של ."1.25%
( )3בסעיף קטן (ג) ,במקום "סכום של  1.897שקלים חדשים ,והחל בשנת 2.025 - 2011
שקלים חדשים למ"ק" יבוא "סכום של  1.600שקלים חדשים למ"ק".
 .4תחילתם של כללים אלה ,ביום ו' בטבת התשע"ב ( 1בינואר .)2012

תחילה

כ"ה בכסלו התשע"ב ( 21בדצמבר )2011
א ל כ ס נ ד ר ק ו ש ני ר
(חמ -3-9ת			   )1
__________
יושב ראש מועצת הרשות הממשלתית
		
 1ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;169התשס"ו ,עמ' .331
למים ולביוב
		
 2ק"ת התשנ"ד ,עמ' .885
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כללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים
או ביוב) (תיקון) ,התשע"ב2011-
  בתוקף סמכותה לפי סעיפים  102ו– 103לחוק תאגידי מים וביוב ,התשס"א( 12001-להלן
 החוק) ,ולאחר שקוימו הוראות סעיפים (102ב) ו–(ו) ו– 107לחוק ,קובעת מועצת הרשותהממשלתית למים ולביוב כללים אלה:
תיקון סעיף 2

	.1

תיקון סעיף 4

 .2בסעיף  4לכללים העיקריים -

בסעיף (2ה) לכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות
מים או ביוב) ,התש"ע( 22009-להלן  -הכללים העיקריים) ,במקום "לחוק" יבוא "לחוק
המים או סעיף  40לחוק".
()1

בפסקה ( ,)2בכל מקום ,המילה "שפירים"  -תימחק;

()2

בפסקה (()3ג) ,במקום "()3(7ב)( ")3.2יבוא " .")3()2(7

החלפת התוספות  .3במקום התוספות הראשונה והשנייה לכללים העיקריים יבוא:
הראשונה
והשנייה

"תוספת ראשונה
(סעיף )6
התעריף למ"ק מים בעבור כמות מים המחויבת רק בעד שירותי ביוב שמספקת חברה:
טור ב'
(בש"ח למ"ק)

טור ג'
לנכס ותיק
(בש"ח למ"ק)

()1

אל עין בע"מ

4.670

4.264

()2

הגיחון תאגיד המים והביוב של ירושלים
בע"מ

2.988

2.540

()3

הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ

2.826

2.569

()4

התנור מים וביוב בע"מ

3.637

3.255

()5

יובלים אשדוד בע"מ

3.021

2.721

()6

יובלים בשומרון בע"מ

3.799

3.217

()7

ימים תאגיד המים של קריית ים בע"מ

3.531

3.079

()8

כפרי גליל תחתון בע"מ

4.522

4.073

()9

מי אביבים  2010בע"מ

4.314

3.904

()10

מי אונו בע"מ

3.665

3.277

()11

מי אשקלון בע"מ

3.138

2.855

()12

מי שמש בע"מ

3.566

3.295

()13

מי ברק בע"מ

4.199

3.871

()14

מי בת ים בע"מ

3.889

3.627

()15

מי גבעתיים בע"מ

4.110

3.699

()16

מי גליל בע"מ

3.894

3.629

()17

מעיינות הדרום בע"מ

4.542

3.938

טור א'
שם החברה

פרט

__________
1
2
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ס"ח התשס"א ,עמ'  ;454התשס"ו ,עמ' .344
ק"ת התש"ע ,עמ' .442
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טור ב'
(בש"ח למ"ק)

טור ג'
לנכס ותיק
(בש"ח למ"ק)

()18

מי הוד השרון בע"מ

4.359

3.846

()19

מי הרצליה בע"מ

3.616

3.278

()20

נווה מדבר בע"מ

4.401

4.014

()21

מי חדרה בע"מ

3.449

3.128

()22

מי יבנה בע"מ

3.819

3.459

()23

מי כרמל בע"מ

4.037

3.425

()24

מי לוד בע"מ

3.191

2.923

()25

מי מודיעין בע"מ

3.845

3.341

()26

מי נע חברת המים והביוב של עיריית
נצרת בע"מ

2.559

2.201

()27

מי נתניה ( )2003בע"מ

3.504

3.239

()28

מי עירון בע"מ

4.864

4.552

()29

מי עכו בע"מ

4.184

3.642

()30

מי ציונה בע"מ

3.575

3.241

()31

מי קריית גת בע"מ

3.437

3.200

()32

מי רהט בע"מ

4.395

4.006

()33

מי רעננה בע"מ

3.928

3.441

()34

מי רקת טבריה בע"מ

3.292

2.822

()35

מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר
שבע בע"מ

3.604

3.133

()36

מי שקמה תאגיד המים והביוב בע"מ

4.012

3.717

()37

מיתב החברה האזורית למים ולביוב
בע"מ

4.245

3.862

()38

מניב ראשון בע"מ

2.865

2.600

()39

מעיינות אתא בע"מ

3.735

3.222

()40

מעיינות המשולש בע"מ

2.663

2.379

()41

מעיינות העמקים בע"מ

3.354

2.779

()42

מעיינות השרון בע"מ

3.966

3.611

()43

מעיינות זיו בע"מ

5.177

4.629

()44

סובב שפרעם בע"מ

4.119

3.825

()45

עין אפק בע"מ

4.109

3.556

()46

עין הכרמים בע"מ

3.457

3.164

()47

עין נטפים מפעלי מים וביוב אילת
בע"מ

3.393

3.084

טור א'
שם החברה

פרט
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טור ב'
(בש"ח למ"ק)

טור ג'
לנכס ותיק
(בש"ח למ"ק)

()48

פלג הגליל בע"מ

3.921

3.627

()49

פלגי מוצקין בע"מ

3.602

3.118

()50

פלגי השרון בע"מ

4.082

3.624

()51

שרונים מפעלי מים וביוב בע"מ

3.836

3.502

()52

תמ"ר תאגיד המים רמלה בע"מ

3.346

2.995

טור א'
שם החברה

פרט

תוספת שנייה
(סעיף 6א)
תעריפים לשירותים מסוימים
הסכום בשקלים חדשים

  .1בדיקת מד–מים לפי סעיף  47לכללי מדידת מים
(מדי–מים) התשמ"ח ,11988-לרבות החלפה והובלה
למד–מים ובתנאי שממועד התקנתו חלפו פחות מ–7
שנים -
למד–מים שקוטרו עד "¾ כולל

98.8

למד–מים שקוטרו מעל "¾

132.8

 .2ניתוק מד–מים לבקשת צרכן

66.9

 .3חיבור מד מים לבקשת צרכן

66.9

  .4מד–מים לרבות התקנתו ,באתר שהוכן לכך ,בנכס
שחובר לראשונה או מד–מים נוסף כמשמעותו בסימן
ד' בפרק שני לכללי אמות המידה ,לרבות התקנתו
באתר שהוכן לכך -

454

למד–מים שקוטרו עד "¾ כולל

151.2

למד–מים שקוטרו מעל "¾ ועד " 1כולל

323.8

למד–מים שקוטרו מעל " 1ועד " 1.5כולל

409

למד–מים שקוטרו מעל " 1.5ועד " 2כולל

813.0

למד מים שקוטרו מעל " 2ועד " 3כולל

4,060.0

למד–מים שקוטרו מעל " 3ועד " 4כולל

6,597.5

למד–מים שקוטרו מעל " 4ועד " 6כולל

8,627.5

למד–מים שקוטרו מעל "6

10,150

למד–מים חמים שקוטרו עד "¾ כולל

384.7

למד–מים חמים שקוטרו מעל "¾ ועד " 1כולל

761.3

למד–מים חמים שקוטרו מעל " 1ועד " 1.5כולל

1,421

למד–מים חמים שקוטרו מעל "1.5

2,030

תוספת לכל מד מים בגין רכיב קריאה מרחוק

203.0
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הסכום בשקלים חדשים

  .5ניתוק מד–מים בשל חוב צרכן וחיבורו מחדש לאחר
הסדרת החוב לפי כללים שנקבעו לפי סעיף  146לחוק
ובהעדרם לפי הנחיות הממונה -
 .6הוצאות בגין הליכי גבייה -

110.6

ההוצאות שהיו כרוכות
בהפעלת הליכי גבייה לפי
סעיף 12ט לפקודת המסים
(גבייה) אך לא יותר
מההוצאות שנקבעו לפי
(13ג) לאותה פקודה

  .7בדיקות נוספות כמשמעותן בסימן ד' בפרק שלישי
לכללי אמות המידה -
למד–מים שקוטרו עד "¾ כולל

132.8

למד–מים שקוטרו מעל "¾

360

  .8ביקור מתואם בחצרי צרכן ,כמשמעותו בסימן א' בפרק
הרביעי לכללי אמות המידה

16

  .9הפקה חוזרת של העתק חשבון תקופתי ושליחתו לפי
כללי אמות המידה

"12

 .4במקום הנוסחה בפרט  2יבוא:


.5

תיקון התוספת
השלישית

(0.65 × Pfactor × 0.31) + 0.007 × C factor × 15



0.68
6
C x − C lim  0.095 × 0.5 × (0.05 * QdWWTP *10^ ) × INV factor

× +
× 0.85  × f
= Px
365 * QdWWTP
C in − C out


− 0.26
+ (5.19 * QdWWTP ) × 0.85 × INV factor + 0.002 × C factor × 150





ב תחילה
התשע"ב
בטבת
ביום ו'
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תחילתם כללים אלה,
תחילתם של
(א)
בטבתתשע"
ביוםו'
(ב)),ב(,
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שלכלליםאלה,
) 	.5א(  
.)2012
בינואר
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בתוספת
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בתוספת
()9עד (9)
עד)(7
פרטים 
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כ"ה בכסלו התשע"ב ( 21בדצמבר )2011
א ל כ ס נ ד ר ק ו ש ני ר
(חמ 			   )3-3873
הרשות הממשלתית
מועצת
ראש
יושב
		
____________________________________
למים ולביוב
		
אלכסנדרקושניר
יושבראשמועצתהרשותהממשלתיתלמיםולביוב
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כללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת מים
או ביוב) (תיקון) ,התשע"ב2011-
  בתוקף סמכותה לפי סעיפים  101ו– 103לחוק תאגידי מים וביוב ,התשס"א( 12001-להלן
 החוק) ,ולאחר שקוימו הוראות סעיף  107לחוק ,קובעת מועצת הרשות הממשלתית למיםולביוב כללים אלה:
תיקון סעיף 1

	.1

תיקון סעיף 8

	.2

תיקון סעיף 10

 .3בסעיף  10לכללים העיקריים -

בסעיף  1לכללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת מים
או ביוב) ,התש"ע( 22009-להלן  -הכללים העיקריים) -
( )1בהגדרה "המדרג החברתי כלכלי" ,אחרי "החברה" יבוא "ולאחר הקמתה בכל סוף שנה";
( )2אחרי ההגדרה "המדרג החברתי כלכלי" יבוא ""הפקה עצמית"  -הפקת מים בידי
חברה ,העולה על  20%מסך כמות המים שהיא מספקת";
( )3בהגדרה "ערך כינון מופחת של מערכת ביוב" ,במקום "הפעילים המשמשים
למערכת הביוב" יבוא "הפעילים המשמשים למערכת הביוב לרבות אלה המשמשים
להולכת ביוב";
( )4בהגדרה "ערך כינון מלא" ,במקום "הפעילים המשמשים למערכת הביוב" יבוא
"הפעילים המשמשים למערכת הביוב לרבות אלה המשמשים להולכת ביוב".
בסעיף  )1(8לכללים העיקריים ,במקום " 0.046שקלים חדשים למ"ק ,והחל בשנת 2011
 0.049שקלים חדשים למ"ק" יבוא " 0.049שקלים חדשים למ"ק"	.
( )1בסעיף קטן (א) -
(א)

במקום פסקה ( )1יבוא:
"()1

לשירותי מים של חברה -
(א) בעלת גובה הרמה ממוצע משוקלל למ"ק של עד  200מטר או
בעלת הפקה עצמית  0.849 -שקלים חדשים למ"ק;
(ב) בעלת גובה הרמה ממוצע משוקלל למ"ק של מעל  200מטר
ושאינה בעלת הפקה עצמית  0.999 -שקלים חדשים למ"ק;";

(ב) בפסקה ( ,)2במקום " "0.634יבוא ";"0.641
()2

בסעיף קטן (ב) -
()1

במקום פסקה ( )3יבוא:
"( )3בשנת  0.892 - 2012שקלים חדשים למ"ק לשירותי מים ו– 0.675שקלים
חדשים למ"ק לשירותי ביוב; ולחברה שאינה בעלת הפקה עצמית ובעלת
גובה הרמה ממוצע משוקלל למ"ק של מעל  200מטר  -עלויות התפעול
והמינהלה המוכרות למ"ק לשירותי מים  1.041 -שקלים חדשים למ"ק;";

()2

__________
1
2
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במקום פסקה ( )4יבוא:
"( )4בשנת  0.871 - 2013שקלים חדשים למ"ק לשירותי מים ו– 0.658שקלים
חדשים למ"ק לשירותי ביוב; ולחברה שאינה בעלת הפקה עצמית ובעלת
גובה הרמה ממוצע משוקלל למ"ק של מעל  200מטר  -עלויות התפעול
והמינהלה המוכרות למ"ק לשירותי מים  1.020 -שקלים חדשים למ"ק;".

ס"ח התשס"א ,עמ'  ;454התשס"ו ,עמ' .344
ק"ת התש"ע ,עמ' .418
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 .4בסעיף (11א) לכללים העיקריים -

תיקון סעיף 11

( )1בפסקה ( ,)1במקום " "0.634יבוא ";"0.641
( )2בפסקה ( ,)2במקום " "1.461יבוא ";"1.625
( )3בפסקה ( ,)3במקום " "1.753יבוא ";"1.935
( )4בפסקה ( ,)4במקום " "1.948יבוא ";"2.142
( )5אחרי פסקה ( )5יבוא:
"(5א) חברה ששפכיה מטופלים במערכת טיפול בשפכים ומחויבת בעבור מ"ק
ביוב לפי כללים שקבעה מועצת הרשות הממשלתית לתמורה בשל אותה מערכת
 כפי שנקבע באותם כללים ובחלוקה למקדם פחת מים מוכר של חברה;"	. .5אחרי סעיף  11לכללים העיקריים יבוא:

הוספת סעיף 11א

"עלות להולכת ביוב 11א( .א) עלות הולכת הביוב המבוצעת שלא בידי החברה,
המבוצעת בידי אחר
תהיה לפי כללי המים (תעריפים למתן שירותי תשתית)
3
(הוראת שעה) ,התשע"א( 2011-להלן  -כללי תשתית),
בכפוף לשינויים כמפורט להלן:
()1

לא ייווסף  10%לחישוב העלות;

( )2השעות השנתיות לחישוב ייקבעו לפי  50%לקווי
לחץ ו– 25%לקווים גרויטציונים;
()3

אנרגיה תיקבע לפי ;120%

()4

תחנת שאיבה לפי המחירון תיקבע לפי .150%

(ב) לעניין סעיף זה -
"אנרגיה" ו"שעות שנתיות"  -לפי התוספת הראשונה
לכללי תשתית;
"מחירון"  -כהגדרתו בכללי תשתית".
 .6בסעיף (12ב) לכללים העיקריים -
()1

תיקון סעיף 12

בפסקה (- )1
(א)

ברישה ,במקום "מ– 75אחוזים" יבוא "מ– 65אחוזים";

(ב) בפסקת משנה ( ,)3במקום " "11.5%יבוא ";"13.25%
()2

בפסקה (- )2
(א) במקום הרישה יבוא:
"הפועלת בתחום של יותר מרשות מקומית אחת והיחס שבין גודל
האוכלוסייה המתגוררת בתחום רשות מקומית המשויכת לאשכולות  1עד
 4במדרג החברתי-כלכלי ערב הקמת החברה או ערב הוספת תחום רשות
מקומית נוספת לתחום החברה לגבי פעילות חיונית ,ובין כלל האוכלוסייה
המתגוררת בתחום פעולת החברה הוא בין  10אחוזים ובין  65אחוזים ואם
החברה הוקמה לפני  1בינואר  2008ביחס שלמעלה מ– 65אחוזים ,כמפורט
להלן;":
(ב)

__________
3

בפסקת משנה ( ,)3במקום " "10.5%יבוא "."9.75%

ק"ת התשע"א ,עמ' .1230
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תיקון סעיף 13

 .7בסעיף (13ב) לכללים העיקריים -
()1

בפסקה (- )1
(א) ברישה ,במקום "מ– 75אחוזים" יבוא "מ– 65אחוזים";
(ב)

()2

בפסקת משנה ( ,)3במקום " "1.130יבוא ";"1.153

בפסקה (- )2
(א) במקום הרישה יבוא:
"הפועלת בתחום של יותר מרשות מקומית אחת והיחס שבין גודל
האוכלוסייה המתגוררת בתחום רשות מקומית המשויכת לאשכולות  1עד
 4במדרג החברתי-כלכלי ערב הקמת החברה או ערב הוספת תחום רשות
מקומית נוספת לתחום החברה לגבי פעילות חיונית ,ובין כלל האוכלוסייה
המתגוררת בתחום פעולת החברה הוא בין  10אחוזים ובין  65אחוזים ואם
החברה הוקמה לפני  1בינואר  2008ביחס שלמעלה מ– 65אחוזים ,כמפורט
להלן;":
(ב)

תיקון סעיף 15

בפסקת משנה ( ,)3במקום " "1.117יבוא "."1.108

 .8בסעיף  15לכללים העיקריים -
()1

בסעיף קטן (א) ,במקום " "6%יבוא ";"5%

()2

בסעיף קטן (ב) -
(א)

בפסקה (- )1
( )1ברישה ,במקום "מ– 75אחוזים" יבוא " מ– 65אחוזים";
()2

בפסקת משנה ( ,)3במקום " "9%יבוא "."10.5%

(ב) פסקאות ( )2ו–( - )3יימחקו.
תיקון סעיף 16

 .9בסעיף  16לכללים העיקריים -
()1

בסעיף קטן (א) ,במקום " "1.064יבוא ";"1.053

()2

בסעיף קטן (ב)(- )1
(א) ברישה ,במקום "מ– 75אחוזים" יבוא "מ– 65אחוזים";
(ב)

()3

בפסקת משנה ( ,)3במקום " "1.099יבוא ";"1.117

סעיפים קטנים (ב)( )2ו–(ב)( - )3יימחקו.

תיקון סעיף 24

 .10בסעיף (24ב) לכללים העיקריים ,במקום " "1.05יבוא "."1.02

תיקון סעיף 29

 .11בסעיף  29לכללים העיקריים ,אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:
"(ג )1ראה מנהל הרשות הממשלתית כי בוצעה השקעה חדשה מוכרת בתחום שירותי
הביוב ,בנכס שהממונה הגדיר אותו כנכס מהותי טרם הקמתו ,רשאי הוא לעדכן את
תעריפי החברה בעד שירותי הביוב ,בסמוך למועד הפעלת הנכס ובלבד שיאפשר
לציבור להשמיע את טענותיו בעניין זה".

תיקון סעיף 30

 .12האמור בסעיף  30לכללים העיקריים יסומן "(א)" ואחריו יבוא:
"(ב) עודכן מפקד הנכסים לפי סעיף קטן (א) יעודכנו השקעות חדשות מוכרות להולכת
ביוב ,בהתאמה".
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 .13סעיפים  33ו33א לכללים העיקריים  -בטלים.

ביטול סעיפים 33
ו33-א

 .14במקום התוספות הראשונה ,השנייה והשלישית לכללים העיקריים יבוא:

החלפת התוספות
הראשונה ,השנייה
והשלישית

"תוספת ראשונה
(סעיף )19
עלות נמוכה מוכרת לחלוקת מים
טור ב'
(בש"ח למ"ק)

טור ג'
לנכס ותיק
(בש"ח למ"ק)

	.1

אל עין בע"מ

3.311

2.973

	.2

הגיחון תאגיד המים והביוב
של ירושלים בע"מ

3.203

2.908

	.3

הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ

3.558

3.071

	.4

התנור מים וביוב בע"מ

2.899

2.538

	.5

יובלים אשדוד בע"מ

2.786

2.343

	.6

יובלים בשומרון בע"מ

2.855

2.693

	.7

ימים תאגיד המים של קריית ים בע"מ

2.577

2.286

	.8

כפרי גליל תחתון בע"מ

3.161

2.867

	.9

מי אביבים  2010בע"מ

2.731

2.397

	.10

מי אונו בע"מ

2.806

2.451

	.11

מי אשקלון בע"מ

3.045

2.584

	.12

מי שמש בע"מ

3.329

2.857

	.13

מי ברק בע"מ

3.028

2.613

	.14

מי בת ים בע"מ

2.506

2.025

	.15

מי גבעתיים בע"מ

2.689

2.356

	.16

מי גליל בע"מ

3.215

2.736

	.17

מעיינות הדרום בע"מ

3.064

2.925

	.18

מי הוד השרון בע"מ

2.601

2.371

	.19

מי הרצליה בע"מ

2.730

2.324

	.20

נווה מדבר בע"מ

3.359

3.002

	.21

מי חדרה בע"מ

2.756

2.334

	.22

מי יבנה בע"מ

2.624

2.241

	.23

מי כרמל בע"מ

3.011

2.879

	.24

מי לוד בע"מ

3.257

2.781

	.25

מי מודיעין בע"מ

3.040

2.800

	.26

מי נע חברת המים והביוב של עיריית
נצרת בע"מ

3.243

2.858

	.27

מי נתניה ( )2003בע"מ

2.982

2.502

טור א'
שם החברה

פרט
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טור ב'
(בש"ח למ"ק)

טור ג'
לנכס ותיק
(בש"ח למ"ק)

	.28

מי עירון בע"מ

3.412

2.787

	.29

מי עכו בע"מ

3.366

3.165

	.30

מי ציונה בע"מ

2.804

2.394

	.31

מי קריית גת בע"מ

3.310

2.804

	.32

מי רהט בע"מ

3.415

3.060

	.33

מי רעננה בע"מ

2.809

2.553

	.34

מי רקת טבריה בע"מ

3.688

3.415

	.35

מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר
שבע בע"מ

2.816

2.543

	.36

מי שקמה תאגיד המים והביוב בע"מ

2.775

2.326

	.37

מיתב החברה האזורית למים ולביוב
בע"מ

2.937

2.576

	.38

מניב ראשון בע"מ

3.267

2.789

	.39

מעיינות אתא בע"מ

2.745

2.515

	.40

מעיינות המשולש בע"מ

3.481

3.021

	.41

מעיינות העמקים בע"מ

2.802

2.633

	.42

מעיינות השרון בע"מ

2.887

2.498

	.43

מעיינות זיו בע"מ

3.151

2.711

	.44

סובב שפרעם בע"מ

3.340

2.891

	.45

עין אפק בע"מ

2.590

2.399

	.46

עין הכרמים בע"מ

3.014

2.563

	.47

עין נטפים מפעלי מים וביוב אילת
בע"מ

2.649

2.215

	.48

פלג הגליל בע"מ

3.619

3.169

	.49

פלגי מוצקין בע"מ

2.515

2.256

	.50

פלגי השרון בע"מ

2.555

2.270

	.51

שרונים מפעלי מים וביוב בע"מ

2.846

2.436

	.52

תמ"ר תאגיד המים רמלה בע"מ

3.335

2.942

טור א'
שם החברה

פרט
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תוספת שנייה
(סעיף )20
עלות גבוהה מוכרת לחלוקת מים
טור ב'
(בש"ח למ"ק)

טור ג'
לנכס ותיק
(בש"ח למ"ק)

	.1

אל עין בע"מ

3.772

3.449

	.2

הגיחון תאגיד המים והביוב
של ירושלים בע"מ

3.414

3.134

	.3

הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ

4.019

3.547

	.4

התנור מים וביוב בע"מ

3.111

2.765

	.5

יובלים אשדוד בע"מ

2.998

2.570

	.6

יובלים בשומרון בע"מ

3.066

2.920

	.7

ימים תאגיד המים של קריית ים בע"מ

2.788

2.512

	.8

כפרי גליל תחתון בע"מ

3.621

3.343

	.9

מי אביבים  2010בע"מ

2.942

2.624

	.10

מי אונו בע"מ

3.018

2.678

	.11

מי אשקלון בע"מ

3.256

2.811

	.12

מי שמש בע"מ

3.790

3.333

	.13

מי ברק בע"מ

3.489

3.089

	.14

מי בת ים בע"מ

2.718

2.251

	.15

מי גבעתיים בע"מ

2.901

2.583

	.16

מי גליל בע"מ

3.675

3.212

	.17

מעיינות הדרום בע"מ

3.525

3.401

	.18

מי הוד השרון בע"מ

2.813

2.597

	.19

מי הרצליה בע"מ

2.941

2.550

	.20

נווה מדבר בע"מ

3.820

3.478

	.21

מי חדרה בע"מ

2.967

2.560

	.22

מי יבנה בע"מ

2.835

2.468

	.23

מי כרמל בע"מ

3.222

3.106

	.24

מי לוד בע"מ

3.717

3.257

	.25

מי מודיעין בע"מ

3.252

3.027

	.26

מי נע חברת המים והביוב של עיריית
נצרת בע"מ

3.455

3.084

טור א'
שם החברה

פרט
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טור ב'
(בש"ח למ"ק)

טור ג'
לנכס ותיק
(בש"ח למ"ק)

	.27

מי נתניה ( )2003בע"מ

3.193

2.729

	.28

מי עירון בע"מ

3.873

3.824

	.29

מי עכו בע"מ

3.827

3.641

	.30

מי ציונה בע"מ

3.016

2.621

	.31

מי קריית גת בע"מ

3.771

3.280

	.32

מי רהט בע"מ

3.875

3.536

	.33

מי רעננה בע"מ

3.020

2.779

	.34

מי רקת טבריה בע"מ

4.149

3.891

	.35

מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר
שבע בע"מ

3.028

2.770

	.36

מי שקמה תאגיד המים והביוב בע"מ

2.986

2.553

	.37

מיתב החברה האזורית למים ולביוב
בע"מ

3.148

2.803

	.38

מניב ראשון בע"מ

3.478

3.015

	.39

מעיינות אתא בע"מ

2.957

2.742

	.40

מעיינות המשולש בע"מ

3.941

3.497

	.41

מעיינות העמקים בע"מ

3.013

2.860

	.42

מעיינות השרון בע"מ

3.098

2.725

	.43

מעיינות זיו בע"מ

3.611

3.648

	.44

סובב שפרעם בע"מ

3.801

3.367

	.45

עין אפק בע"מ

2.801

2.626

	.46

עין הכרמים בע"מ

3.225

2.790

	.47

עין נטפים מפעלי מים וביוב אילת
בע"מ

2.860

2.441

	.48

פלג הגליל בע"מ

4.079

3.645

	.49

פלגי מוצקין בע"מ

2.726

2.482

	.50

פלגי השרון בע"מ

2.766

2.496

	.51

שרונים מפעלי מים וביוב בע"מ

3.057

2.662

	.52

תמ"ר תאגיד המים רמלה בע"מ

3.795

3.418

טור א'
שם החברה

פרט
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תוספת שלישית
(סעיף 19א)
עלות מוכרת לחלוקת מים לגינון ציבורי

טור ב'
(בש"ח למ"ק)

טור ג'
לנכס ותיק
(בש"ח למ"ק)

	.1

אל עין בע"מ

3.732

3.358

	.2

הגיחון תאגיד המים והביוב של ירושלים בע"מ

3.379

3.005

	.3

הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ

3.652

3.278

	.4

התנור מים וביוב בע"מ

3.045

2.671

	.5

יובלים אשדוד בע"מ

2.823

2.449

	.6

יובלים בשומרון בע"מ

3.198

2.824

	.7

ימים תאגיד המים של קריית ים בע"מ

2.784

2.410

	.8

כפרי גליל תחתון בע"מ

3.606

3.232

	.9

מי אביבים  2010בע"מ

2.936

2.562

	.10

מי אונו בע"מ

2.959

2.585

	.11

מי אשקלון בע"מ

3.071

2.697

	.12

מי שמש בע"מ

3.514

3.140

	.13

מי ברק בע"מ

3.331

2.957

	.14

מי בת ים בע"מ

2.550

2.176

	.15

מי גבעתיים בע"מ

2.885

2.511

	.16

מי גליל בע"מ

3.428

3.054

	.17

מעיינות הדרום בע"מ

3.650

3.276

	.18

מי הוד השרון בע"מ

2.907

2.533

	.19

מי הרצליה בע"מ

2.832

2.458

	.20

נווה מדבר בע"מ

3.735

3.361

	.21

מי חדרה בע"מ

2.834

2.460

	.22

מי יבנה בע"מ

2.758

2.384

	.23

מי כרמל בע"מ

3.395

3.021

	.24

מי לוד בע"מ

3.399

3.025

	.25

מי מודיעין בע"מ

3.311

2.937

טור א'
שם החברה

פרט
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טור א'
שם החברה

פרט

3.312

2.938
2.634

	.26

מי נע חברת המים והביוב של עיריית
נצרת בע"מ
מי נתניה ( )2003בע"מ

3.008

	.28

מי עירון בע"מ

3.769

3.395

	.29

מי עכו בע"מ

3.859

3.485

	.30

מי ציונה בע"מ

2.901

2.527

	.31

מי קריית גת בע"מ

3.451

3.077

	.32

מי רהט בע"מ

3.792

3.418

	.33

מי רעננה בע"מ

3.069

2.695

	.34

מי רקת טבריה בע"מ

4.022

3.648

	.35

מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר שבע בע"מ

3.044

2.670

	.36

מי שקמה תאגיד המים והביוב בע"מ

2.856

2.482

	.37

מיתב החברה האזורית למים ולביוב בע"מ

3.113

2.739

	.38

מניב ראשון בע"מ

3.263

2.889

	.39

מעיינות אתא בע"מ

3.020

2.646

	.40

מעיינות המשולש בע"מ

3.582

3.208

	.41

מעיינות העמקים בע"מ

3.116

2.742

	.42

מעיינות השרון בע"מ

3.023

2.649

	.43

מעיינות זיו בע"מ

3.752

3.378

	.44

סובב שפרעם בע"מ

3.604

3.230

	.45

עין אפק בע"מ

2.921

2.547

	.46

עין הכרמים בע"מ

3.066

2.692

	.47

עין נטפים מפעלי מים וביוב אילת בע"מ

2.713

2.339

	.48

פלג הגליל בע"מ

3.861

3.487

	.49

פלגי מוצקין בע"מ

2.756

2.382

	.50

פלגי השרון בע"מ

2.795

2.421

	.51

שרונים מפעלי מים וביוב בע"מ

2.955

2.581

	.52

תמ"ר תאגיד המים רמלה בע"מ

3.567

"3.193

	.27
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טור ב'
(בש"ח למ"ק)

טור ג'
לנכס ותיק
(בש"ח למ"ק)
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( 	.15א)
( 1בינואר ( )2102להלן  -יום התחילה).

תחילתם של כללים אלה ,למעט האמור בסעיף קטן (ב) ,ביום ו' בטבת התשע"ב תחילה

(ב)

תחילתו של סעיף  31ביום ט' בניסן התשע"ב ( 1באפריל .)2012

 	.16בתקופה שמיום התחילה עד יום ט' בטבת התשע"ה ( 31בדצמבר  )2014יראו כאילו הוראת שעה

בסעיף  3לכללים העיקריים ,אחרי סעיף קטן (ה) נאמר:
"(ה )1על אף האמור בסעיף קטן (ג) יחולו הוראות אלה:
( )1צרכן שאינו מפעל תעשייה או בית מלון העומד בכל התנאים המפורטים
להלן ,יחויב בעד שירותי ביוב לפי הכמויות המפורטות המחושבות לפי שבעים
אחוזים מצריכת המים לפי פסקה ( )2ובעד שירותי מים לפי פסקה (:)3
(א) הצרכן המציא לחברה אישור של מכון התקנים הישראלי ובו נקבעה
כמות המים המוזרמת למערכת הביוב בפועל או אם החברה והצרכן הסכימו
ביניהם על חיוב בהתבסס על קריאת מד מים המיועד למדידת שפכים ,לפי
קריאת אותו המד ובלבד שמדובר במד המים שאישרה הרשות הממשלתית
לפי תקנות מדידת מים (מדי מים) ,התשמ"ח ,41988-והכל מיום שבו הומצא
האישור או התבצעה הקריאה ,לפי העניין; אישור כאמור יחודש מדי שלוש
שנים; ורשאים החברה או הצרכן לדרוש בדיקה חוזרת ,לקביעת כמות המים
המוזרמת למערכת הביוב בפועל ,במהלך התקופה ובתנאי שההוצאות בשל
הבדיקה החוזרת יחולו על יוזם הבדיקה;
(ב) הצרכן מחובר למערכת הביוב של החברה או מקבל שירותי ביוב
מהחברה;
(ג)

הצרכן מזרים פחות מ– 70%מכמות המים לביוב;

(ד) הגורם המוסמך בחברה אישר לרשות ,בכתב ,כי מתקיים האמור בפסקת
משנה (ב);
( )2חיוב צרכן בעד שירותי ביוב ,כאמור בפסקה ( ,)1ייעשה לפי כמות המים,
במ"ק ,המוזרמת למערכת הביוב של החברה לפי אישורי מכון התקנים הישראלי
או קריאת מד המים המיועד למדידת שפכים כאמור בפסקה (()1א) ,בחלוקה ל–,0.7
ובמכפלת תעריף שירותי ביוב או שירותי ביוב לשפכים חריגים;
( )3חיוב צרכן בעד שירותי מים ,כאמור בפסקת משנה ( ,)1ייעשה לפי כמות
המים ,במ"ק ,במכפלת התעריף לשירותי מים ולשירותי ביוב לפי כללי התעריפים
לאחר שהופחת מהתעריף כאמור ,התעריף שנקבע לחברה בעד שירותי ביוב לפי
אותם כללים ואם קיים תעריף לשירותי מים בלבד  -לפי התעריף האמור;
( )4הוצאות אישור מכון התקנים הישראלי או התקנת מד מים המיועד למדידת
שפכים יחולו על הצרכן;
( )5על אף האמור בפסקאות ( )2ו–( ,)3החיוב לצרכן בעבור שירותי מים ושירותי
ביוב לא יעלה על החיוב שהיה מחויב הצרכן אלמלא חויב לפי סעיף זה".
כ"ה בכסלו התשע"ב ( 21בדצמבר )2011
א ל כ ס נ ד ר ק ו ש ני ר
(חמ 			   )3-3869
יושב ראש מועצת הרשות הממשלתית
		
למים ולביוב
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כללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת
מים או ביוב) (תיקון מס' ( )3תיקון) ,התשע"ב2011-
  בתוקף סמכותה לפי סעיפים  101ו– 103לחוק תאגידי מים וביוב ,התשס"א2001-
(להלן  -החוק) ,ולאחר שקוימו הוראות סעיף  107לחוק ,קובעת מועצת הרשות הממשלתית
למים ולביוב כללים אלה:

1

תיקון סעיף 25

	.1

תחילה ותחולה

	.2

בסעיף  11לכללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת מים
או ביוב) (תיקון מס'  ,)3התשע"א ,22011-במקום פסקה ( )2לסעיף  25המובא בו יבוא:
"( )2בשל כמות מים מעבר לכמות בפסקה ( - )1לפי הסכום המתקבל מתעריף גבוה
מקורות של חברה לפי סעיף (21ב)( )2ושל התעריף הקבוע בסעיף  )3.2()3(4ו(5א) לכללי
הספקים המקומיים".
תחילתם של כללים אלה ביום ו' בטבת התשע"ב ( 1בינואר .)2012

כ"ה בכסלו התשע"ב ( 21בדצמבר )2011
א ל כ ס נ ד ר ק ו ש ני ר
(חמ 			   )3-3869
יושב ראש מועצת הרשות הממשלתית
		
למים ולביוב
		
__________
1
2

ס"ח התשס"א ,עמ'  ;454התשס"ו ,עמ' .344
ק"ת התשע"א ,עמ' .1079

כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון) ,התש"ע2010-
(תיקון) ,התשע"ב2011-
  בתוקף סמכותה לפי סעיף  112לחוק המים ,התשי"ט( 11959-להלן  -החוק) ,לאחר
שקוימו הוראות סעיפים  113ו–124יח(ד) לחוק ,קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים
ולביוב כללים אלה:
תיקון סעיף 12

	.1

תחילה

 .2תחילתם של כללים אלה ביום ו' בטבת התשע"ב ( 1בינואר .)2012

בסעיף  )2(7לכללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) ,התשמ"ז,21987-
כתיקונו בסעיף (12ג) לכללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון),
התש"ע- 32010-
()1

בפסקה  ,3פסקת משנה  - 3.5תימחק;

( )2אחרי פסקה  3יבוא:
" .4תעריף לכמות מים נחרגת -
( )1בשיעור שאינו עולה על  125% - 8%מהתעריף שהיה צריך לשלם
אלמלא היתה חריגה;
( )2בשיעור שעולה על  150% - 8%מהתעריף שהיה צריך לשלם אלמלא
היתה חריגה;".
כ"ה בכסלו התשע"ב ( 21בדצמבר )2011
א ל כ ס נ ד ר ק ו ש ני ר
(חמ 			   )3-807
יושב ראש מועצת הרשות הממשלתית
		
למים ולביוב
__________ 		
1
2
3
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ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;169התשס"ו ,עמ' .331
ק"ת התשמ"ז ,עמ'  ;1109התשע"א ,עמ' .1070
ק"ת התש"ע ,עמ'  ;447התשע"א ,עמ' .1070
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כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון) ,התשע"ב2011-
בתוקף סמכותה לפי סעיף  112לחוק המים ,התשי"ט( 11959-להלן  -החוק) ,לאחר
שקוימו הוראות סעיפים  113ו–124יח(ד) לחוק ,קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים
ולביוב כללים אלה:
 .1בסעיף  7לכללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) ,התשמ"ז1987-
(להלן  -הכללים העיקריים) -

2

תיקון סעיף 7

( )1בפסקה (- )1
(א)

בפסקת משנה - 1.1
()1

בפסקת משנה  ,1.1.2במקום " "1.181יבוא ";"1.195

()2

בפסקת משנה  ,1.1.3במקום " "0.427יבוא ";"0.432

()3

בפסקת משנה  ,1.1.4במקום " "0.539יבוא " ;"0.545

()4

בפסקת משנה  ,1.1.5במקום " "0.457יבוא" ;"0.462

()5

בפסקת משנה 1.1.6א -
(א)

בשנת  - 2012במקום " "0.363יבוא ";"0.367

(ב) בשנת  - 2013במקום " "0.484יבוא ";"0.490
(ג) בשנת  - 2014במקום " "0.604יבוא ";"0.611
(ד) בשנת  - 2015במקום " "0.726יבוא ";"0.735
(ה) החל בשנת  - 2016במקום " "0.847יבוא "."0.857
()6

בפסקת משנה - 1.1.7
(א) בפסקת משנה  ,1במקום " "1.408יבוא ";"1.425
(ב) בפסקת משנה  ,2במקום " "1.660יבוא ";"1.680
(ג)

(ב)

(ג)

בפסקת משנה  ,3במקום " "2.169יבוא ";"2.195

בפסקת משנה - 1.2.1
()1

בשנת  - 2012במקום " "0.962יבוא ";"0.974

()2

בשנת  - 2013במקום " "0.994יבוא ";"1.006

()3

בשנת  - 2014במקום " "1.022יבוא ";"1.034

()4

החל בשנת  - 2015במקום " "1.052יבוא ";"1.065

בפסקת משנה - 1.3.1
()1

בשנת  - 2012במקום " "0.834יבוא ";"0.844

()2

בשנת  - 2013במקום " "0.852יבוא ";"0.862

()3

בשנת  - 2014במקום " "0.872יבוא ";"0.882

()4

החל בשנת  - 2015במקום " "0.892יבוא ";"0.903

__________
1
2

ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;169התשס"ו ,עמ' .331
ק"ת התשמ"ז ,עמ' .1109

קובץ התקנות  ,7066ג' בטבת התשע"ב29.12.2011 ,

467

(ד)

בפסקת משנה - )1(1.6
()1

בשנת  - 2012במקום " "1.167יבוא ";"1.181

()2

בשנת  - 2013במקום " "1.212יבוא ";"1.227

()3

בשנת  - 2014במקום " "1.257יבוא ";"1.272

()4

בשנת  - 2015במקום " "1.303יבוא ";"1.319

()5

החל בשנת  - 2016במקום " "1.348יבוא ";"1.364

( )2בפסקה (- )2
(א)

בפסקת משנה  ,)2(2.1במקום " "5.957יבוא ";"6.028

(ב)

בפסקת משנה  )3(2.1במקום " "6.866יבוא ";"6.948

( )3בפסקה (- )3
(א) בפסקת משנה  ,3.1.3.3במקום " 2.375שקלים חדשים למטר מעוקב ,והחל
בשנת  2.536 2011שקלים חדשים למטר מעוקב" יבוא " 2.566ש"ח למ"ק";
(ב) בפסקת משנה - 3.2
()1

פסקת משנה ( - )2תימחק;

( )2במקום פסקת משנה ( )3יבוא:
"( )3מים שמליחותם מעל  400מיליגרם כלור לליטר ושהרכבם מונע
שימוש בהם כמי שתייה ,ומנהל הרשות הממשלתית אישר שהם מים
מליחים  -תעריף הנמוך ב– 50%מן התעריף הנקוב בפסקת משנה
 ,3.1.1.2ואולם אם סופקו המים חלף כמות מוכרת לפי פסקת משנה
 3.1.1.1יהיה התעריף ,תעריף הנמוך ב– 50%מן התעריף הנקוב בפסקת
משנה .";3.1.1.1
תיקון סעיף 8

 .2בסעיף  8לכללים העיקריים -
()1

בסעיף קטן (א) -
(א) בפסקה ( ,)1במקום "  "2.025יבוא ";"1.600
(ב) בפסקה ( ,)2במקום " "0.085יבוא ";"0.086

( )2בסעיף קטן (ב) ,במקום "בתוספת הצמדה למדד וריבית בשיעור של  2%לשנה"
יבוא "בתוספת ריבית; לעניין זה" ,ריבית"  -ריבית חשב כללי כמשמעותה בהודעה
בדבר שיעורי ריבית החשב הכללי כפי שמתפרסמת ,מזמן לזמן ,ברשומות ובהפחתה
של ".1.25%
תחילה

 .3תחילתם של כללים אלה ביום ו' בטבת התשע"ב ( 1בינואר .)2012

הוראת שעה

	.4

בתקופה שמיום התחילה עד יום ה' בטבת התשע"ג ( 31בדצמבר  )2012יראו כאילו
בסעיף  ,1.5)1(7אחרי "גבעת יואב לבננות  -התעריף לכמות א שבפסקת משנה "1.1.7
נאמר "עיון זמר  -התעריפים שבפסקת משנה  ,1.1.7לפי העניין ,בהפחתה של ."0.2

כ"ה בכסלו התשע"ב ( 21בדצמבר )2011
א ל כ ס נ ד ר ק ו ש ני ר
(חמ 			   )3-807
יושב ראש מועצת הרשות הממשלתית
		
למים ולביוב
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כללי איגודי ערים (תעריפים לשירותי ביוב שמספק איגודן תשתיות
איכות הסביבה) (תיקון) ,התשע"ב2011-
  בתוקף סמכותה לפי סעיף (18ב)( )3לחוק איגודי ערים ,התשט"ו ,11955-ולפי סעיף 102
לחוק תאגידי מים וביוב ,התשס"א( 22001-להלן  -החוק) ,ולאחר שקוימו הוראות סעיפים
(102ב) ו–(ו) ו– 107לחוק ,קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:
	.1

במקום התוספת לכללי איגודי ערים (תעריפים לשירותי ביוב שמספק איגודן תשתיות החלפת התוספת

איכות הסביבה)( 3להלן  -הכללים העיקריים) ,יבוא:

"תוספת
(סעיף )2
חלק א' :אגרת ביוב
 .1לספק שהוא רשות מקומית:
האגרה בשקלים
חדשים

לכל מטר מעוקב של מים המסופקים למחזיק -
לצריכה ביתית  -לשנת  2012ואילך

1.855

לכל מטרת צריכה אחרת  -לשנת  2012ואילך

4.458

 .2לספק שהוא תאגיד מים וביוב:
האגרה בשקלים
חדשים

לכל מטר מעוקב של מים שמספק תאגיד המים והביוב לצרכניו,
למעט מים לגינון ציבורי או למטרת חקלאות -
לשנת 2012

2.490

לשנת 2013

3.009

לשנת  2014ואילך

"2.873

 .2תחילתם של כללים אלה ביום ו' בטבת התשע"ב ( 1בינואר .)2012

תחילה

כ"ה בכסלו התשע"ב ( 21בדצמבר )2011
(חמ )3-4018

		
		

__________
		
 1ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;48התשס"ט ,עמ' .217
2
3

א ל כ ס נ ד ר ק ו ש ני ר
יושב ראש מועצת הרשות הממשלתית
למים ולביוב

ס"ח התשס"א ,עמ'  ;454התשס"ו ,עמ' .344
ק"ת התשע"א ,עמ' .384

כללי המים (חישוב עלויות והכנסות ,הכרה בפיתוח מפעלי מים וחובות דיווח
החלות על מקורות) (תיקון) ,התשע"ב2011-
  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 124 ,112 ,111 ,21יז(א)( )4( ,)1ו–( )5לחוק המים ,התשי"ט-
( 11959להלן  -החוק) ,ולאחר שקוימו הוראות סעיפים (113א) ו–124יח(ד) לחוק ,קובעת מועצת
הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:
__________
1

ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;169התשס"ו ,עמ' .331
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תיקון סעיף 2

	.1

בסעיף  2לכללי המים (חישוב עלויות והכנסות ,הכרה בפיתוח מפעלי מים וחובות דיווח
החלות על מקורות) ,התשע"א( 22011-להלן  -הכללים העיקריים) ,בהגדרה "השקעה מוכרת
במפעלי המוביל הארצי" ,אחרי "סעיף  "50יבוא "בניכוי פחת שהכירה הרשות הממשלתית
על אותם מפעלים עד יום ה' בטבת התשע"ב ( 31בדצמבר .")2011

תיקון סעיף 11

	.2

בסעיף  11לכללים העיקריים ,בהגדרה "עלות אחזקה חודשית" ,במקום ""16,618,000
יבוא "."16,640,833

תיקון סעיף 58

	.3

בסעיף (58ג) לכללים העיקריים ,אחרי "שיעור הביצוע העצמי של העבודות שבתוספת
השנים עשרה" יבוא " ,למעט שירותי תכנון ופיקוח.",

תיקון סעיף 59

	.4

בסעיף  59לכללים העיקריים ,במקום ההגדרה המתחילה במילים "רכיב ההון" יבוא
""איגרות חוב" ו"תשואה שנתית"  -כמשמעותם בסעיף  ,47ואולם בכל מקום ,במקום
"יתרת התקופה לפדיונן היא בין שבע לעשר שנים" יקראו "יתרת התקופה לפדיונן עולה
על עשרים שנה"".

תיקון סעיף 60

	.5

בסעיף  60לכללים העיקריים ,במקום "לתשואה המוכרת על רכיב ההון ,הוצאות הריבית
המוכרת על רכיב החוב והפחת על" יבוא "למכפלה של" ובסופו יבוא "בתשואה השנתית
בתוספת ."0.675%

תיקון סעיף 61

 .6בסעיף  61לכללים העיקריים ,במקום "בסעיפים  63 ,62ו– "64יבוא "בסעיף ."60

ביטול סעיפים
 63 ,62ו–64

 .7סעיפים  63 ,62ו– - 64בטלים.

תיקון התוספת
השלוש עשרה

 .8בתוספת השלוש עשרה ,אחרי פרט ( )37יבוא:
"()38

20

דרך עפר עם ציפוי אספלט

תעלות
)(39

תעלת עפר רגילה

20

)(40

תעלת עפר עם ציפוי בטון

25

)(41

תעלת עפר עם ציפוי בטון מזוין

35

קווי מים
)(42

צינורות אסבסט

40

)(43

צינורות בטון דרוך ( )12 S.Pעם הגנה קטודית

50

)(44

צינורות בטון דרוך ( )5 S.Pעם הגנה קטודית

45

)(45

צינורות בטון דרוך ( )5 S.Pעם הגנה קטודית וחוט דריכה
()B.O.M

35

)(46

צינורות בטון מזוין

50

)(47

צינורות בטון בלתי מזוין

20

)(48

צינורות פלדה מוגנים חיצונית

25

)(49

צינורות פלדה מוגנים חיצונית ופנימית

40

)(50

צינורות פלדה בלתי מוגנים

15

__________
2
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)(51

צינורות מיציקת ברזל

50

)(52

צינורות פלדה מצופים באחר

20

)(53

צינורות מחומרים פלסטיים

40

שונות
)(54
	.9

מיתקנים להגנה קטודית

"15

תחילתם של כללים אלה ,למעט האמור בסעיף קטן (ב) ,ביום ו' בטבת התשע"ב תחילה

(א)
( 1בינואר .)2012

(ב) תחילתם של סעיפים  2ו– 8לכללים אלה ביום י"ג בניסן התשע"א ( 17באפריל .)2011
כ"ה בכסלו התשע"ב ( 21בדצמבר )2011
		

(חמ )3-4212

		

		

א ל כ ס נ ד ר ק ו ש ני ר
יושב ראש מועצת הרשות הממשלתית
למים ולביוב

כללי המים (הסדר מפורט לאזור קיצוב) (הוראת שעה) ,התשע"ב2011-
  בתוקף סמכותה לפי סעיפים  23ו– 37לחוק המים ,התשי"ט( 11959-להלן  -החוק) ,ולאחר
שקוימו הוראות סעיפים  38עד  40ו–124יח(ד) לחוק ,קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים
ולביוב (להלן  -מועצת הרשות) כללים אלה:
הגדרות
 .1בכללים אלה -
"כמות גשם"  -ממוצע משוקלל במילימטרים של כמויות המשקעים ,שירדו ונמדדו
בתקופה שבין יום ג' בתשרי התשע"ב ( 1באוקטובר  )2011לבין יום ח' בניסן
התשע"ב ( 31במרס  )2012בתחנות המטאורולוגיות;
"מנהל הרשות הממשלתית"  -מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב שמונה לפי
סעיף 124יט לחוק;
"שנת הרישוי  - "2012השנה שתחילתה ביום ו' בטבת התשע"ב ( 1בינואר  )2012וסיומה
ביום י"ח בטבת התשע"ג ( 31בדצמבר ;)2012
"תחנות מטאורולוגיות"  -התחנות המטאורולוגיות המפורטות ברשימה שיפרסם מנהל
הרשות הממשלתית באתר האינטרנט של הרשות הממשלתית למים ולביוב ועל
פי היחס ביניהן ,כפי שיקבע שם.
 .2על אף האמור בכל דין ,בשנת הרישוי  2012הקצאת המים למטרת חקלאות ,תהיה -

הקצאה לחקלאות

( )1לעניין מים שפירים לחלוקה בכל הארץ למעט האזורים הנקובים בפסקה (- )4
כמות של  410מיליון מטרים מעוקבים ,ואולם רשאי מנהל הרשות הממשלתית להוסיף
על כמות זו ,בכל אחד ממקרים אלה ,כמפורט להלן:
(א) עלתה כמות הגשם על  400מילימטרים  -רשאי מנהל הרשות הממשלתית
להוסיף על הכמות האמורה ברישה תוספת של עד  7מיליון מטרים מעוקבים של
מים שפירים לכל תוספת של  10מילימטרים לכמות הגשם; החלטת מנהל הרשות
תהיה בהתחשב בתנאים ההידרולוגיים ,בשים לב לצורך בשיפור מצב מקורות
__________
1

ס"ח התשי"ט ,עמ' .169
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המים ,ובאישור מועצת הרשות ,ובלבד שסך התוספת האמורה לא תעלה על 45
מיליון מטרים מעוקבים;
(ב) ראה מנהל הרשות הממשלתית ,כי המצב ההידרולוגי באזורים שנקבע
לגביהם ,שתוספת הפקה מהם היא בגדר "הפקת בצורת" ,כהגדרתה בסעיף
 )6(7לתוספת השנייה לחוק ,מאפשר הוספה  -רשאי הוא להוסיף על הכמויות
האמורות ברישה ובפסקת משנה (א) תוספת שלא תעלה על  30מיליון מטרים
מעוקבים להפקה באזורים אלה;
( )2לעניין מי שפד"ן  -כמות של  131מיליון מטרים מעוקבים של מים ממפעל השפד"ן
של מקורות חברת מים בע"מ; ואולם מנהל הרשות הממשלתית רשאי להוסיף על הכמות
האמורה ,כמות שתיקבע בהתאם למצאי המים במפעל השפד"ן;
( )3לעניין מי קולחין  -כמות של  215מיליון מטרים מעוקבים של מי קולחין ממפעלי
מים להשבת קולחין; ואולם מנהל הרשות הממשלתית רשאי להוסיף על הכמות
האמורה ,כמות שתיקבע בהתאם למצאי המים במפעלי המים להשבת קולחין;
()4

מים שפירים המופקים באזורים המנותקים המפורטים להלן:
(א)

באזור עמק בית שאן  -כמות של  35מיליון מטרים מעוקבים;

(ב)

באזור הערבה ,מרכז ים המלח ודרומו  -כמות של  13מיליון מטרים מעוקבים;

(ג) באזור בקעת הירדן וצפון ים המלח  -כמות של  22מיליון מטרים מעוקבים;
(ד)

באזור עמק חרוד  -כמות של  18מיליון מטרים מעוקבים;

(ה) מצא מנהל הרשות הממשלתית ,כי מצאי המים באזור מן האזורים המנויים
בפסקאות משנה (א) עד (ד) מאפשר זאת ,רשאי הוא להוסיף על הכמות שהוקצתה
לאותו אזור כמות של עד  25%מן הכמות שצוינה בפסקאות (א) עד (ד) ,לפי העניין;
( )5הכמויות האמורות בפסקאות ( )1עד ( )4יוקצו בידי מנהל הרשות הממשלתית
בהתאם לאמות המידה שיקבע שר החקלאות ופיתוח הכפר ובשים לב ליכולת האספקה
ולמערכות ההולכה והאספקה הקיימות לגבי כל אחד ממקורות המים.
הקצאה לטבע

	.3

בשנת הרישוי  ,2012כמות המים המוקצית למטרת ערכי טבע ונוף ,כמשמעותה בסעיף
 )6(6לחוק ,תהיה לפי הוראות אלה:
()1

מים שפירים  10 -מיליון מטרים מעוקבים;

()2

מי קולחים  12 -מיליון מטרים מעוקבים;

( )3עלתה כמות הגשם על  400מילימטרים ,רשאי מנהל הרשות הממשלתית כדי
למנוע פגיעות חמורות וארוכות טווח בערכי טבע ונוף להוסיף על הכמות האמורה
בפסקת משנה ( )1תוספת של עד  1מיליון מטרים מעוקבים של מים שפירים לכל תוספת
של  10מילימטרים לכמות הגשם; החלטת מנהל הרשות תהיה בהתחשב בתנאים
ההידרולוגיים ,בשים לב לצורך בשיפור מצב מקורות המים ,ובאישור מועצת הרשות,
ובלבד שסך התוספת האמורה לא תעלה על  5מיליון מטרים מעוקבים;
( )4ראה מנהל הרשות הממשלתית ,כי המצב ההידרולוגי באזורים שנקבע לגביהם,
שתוספת הפקה מהם היא בגדר "הפקת בצורת" ,כהגדרתה בסעיף  )6(7לתוספת השנייה
לחוק ,מאפשר הוספה ,רשאי הוא ,כדי למנוע פגיעות חמורות וארוכות טווח בערכי טבע
ונוף ,להוסיף על הכמויות האמורות בפסקת משנה ( )1ו–( )3תוספת שלא תעלה על 8
מיליון מטרים מעוקבים להפקה באזורים אלה;
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( )5מנהל הרשות הממשלתית יקצה את הכמויות האמורות בסעיף זה לאחר התייעצות
עם המנהל הכללי של המשרד להגנת הסביבה ועם מנהל הרשות לשמירת הטבע
והגנים הלאומיים ,כהגדרתה בחוק גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי
הנצחה ,התשנ"ח ,21998-ובשים לב ליכולת האספקה ולמערכות ההולכה והאספקה
הקיימות לגבי כל אחד ממקורות המים.
כ"ו בכסלו התשע"ב ( 22בדצמבר )2011
		

(חמ )3-3872

		

		

א ל כ ס נ ד ר ק ו ש ני ר
יושב ראש מועצת הרשות הממשלתית
למים ולביוב

__________
2

ס"ח התשנ"ח ,עמ' .202

הודעת ההגבלים העסקיים (אגרות) ,התשע"ב2011-
  בתוקף סמכותי לפי תקנה (3ב) לתקנות ההגבלים העסקיים (אגרות) ,התשמ"ט1989-
(להלן  -התקנות) ,אני מודיע לאמור:

1

	.1

עקב עליית המדד שפורסם בחודש נובמבר  2011לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר שינוי האגרות

 ,2010ישתנו האגרות לפי התקנות החל ביום ו' בטבת התשע"ב ( 1בינואר ,)2012
כדלקמן:
()1

בתקנה (2א) הסכום הוא  2,257 -שקלים חדשים;

()2

בתקנה (2ב) הסכום הוא  899 -שקלים חדשים.

כ"ג בכסלו התשע"ב ( 19בדצמבר )2011
(חמ )3-2123

__________
1

		
		

משה גל ,שופט
מנהל בתי המשפט

ק"ת התשמ"ט ,עמ'  473ועמ'  ;598התשע"א ,עמ' .302

הודעת הסדרת הפיקוח על כלבים (עדכון אגרות) ,התשע"ב2011-
  בתוקף סמכותי לפי תקנה (22ג) לתקנות להסדרת הפיקוח על כלבים ,התשס"ה2005-
(להלן  -התקנות) ,אני מודיע לאמור:

1

	.1

עקב עליית המדד ישתנו סכומי האגרות הנקובים בתקנה  20לתקנות החל ביום ו' עדכון סכומים

בטבת התשע"ב ( 1בינואר  ,)2012כמפורט להלן:
בשקלים חדשים

 .1בעד הנפקת סימון לכלב

72

 .2בעד רישיון לכלב

116

 .3בעד רישיון לכלב מסורס או מעוקר

37

ט"ז בכסלו התשע"ב ( 12בדצמבר )2011
(חמ )3-3417

		
		

נדב גלאון
מנהל השירותים הווטרינריים

__________
1

ק"ת התשס"ה ,עמ'  ;362התשס"ו ,עמ'  ;446התשס"ח ,עמ'  ;386התשע"א ,עמ' .274
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כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (אתיקה בפרסומת בשידורי רדיו)
(תיקון) ,התשע"ב2011-
  בתוקף סמכותה לפי סעיפים  88 ,24ו– 89לחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו ,התש"ן-
 ,11990קובעת מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו כללים אלה:
תיקון סעיף 1

	.1

הוספת סעיפים
13א עד 13יא

 .2אחרי סעיף  13לכללים יבוא:

בסעיף  1לכללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (אתיקה בפרסומת בשידורי רדיו),
התשנ"ט( 21999-להלן  -הכללים) ,בסופו יבוא:
""כללי שיבוץ פרסומות ברדיו"  -כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (שיבוץ
פרסומות ואזכורים מסחריים בשידורי רדיו) ,התשנ"ט;31999-
"מוסד ציבורי" ו"מטרה ציבורית"  -כהגדרתם בסעיף  )2(9לפקודת מס הכנסה;4
"משדר התרמה"  -משדר הקורא לציבור ,במישרין או בעקיפין ,לתרום למוסד ציבורי
כסף או שווה כסף ,לרבות משדר על אודות מוסד ציבורי המבקש תרומה כאמור;
"תשדיר פרסומת בעניין התרמה"  -תשדיר פרסומת שעניינו קריאה לציבור לתרום
למוסד ציבורי כסף או שווה כסף ,לרבות תשדיר פרסומת על אודות מוסד ציבורי
המבקש תרומה".

"התרמה למוסד
ציבורי

13א( .א) לא ישדר בעל זיכיון משדר התרמה או תשדיר פרסומת
בעניין התרמה ,אלא מטעם מוסד ציבורי שהתאגד למטרה
ציבורית ,והמשדר או התשדיר אושרו מראש בידי המנהל
לפי סעיף 13ג.
(ב) המנהל רשאי להתיר לבעל זיכיון לשדר תשדיר פרסומת
בעניין התרמה מטעם מפרסם אף שאינו עומד בתנאי סעיף
קטן (א) ,אם ראה טעמים מוצדקים לכך ,ובלבד שבמטרת
המפרסם לא מתקיימים הסייגים המפורטים בסעיף 13ב,
והוראות כללים אלה יחולו ,בשינויים המחויבים.

סייגים לאישור
משדר התרמה

13ב .המנהל לא יאשר משדר התרמה מטעם מוסד ציבורי אם
במטרתו מתקיים אחד מאלה:
( )1היא נוגדת את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה
יהודית ודמוקרטית;
()2

מימושה כרוך בהפרת דין כלשהו;

()3

יש בה פגיעה בביטחון הציבור והמדינה;

()4

יש בה פגיעה בתקנת הציבור;

( )5היא כוללת מסר השנוי במחלוקת ציבורית ,לרבות
בנושא פוליטי ,ציבורי ,חברתי או כלכלי.
איסור הכנסות
לבעל הזיכיון

13ג .בעל זיכיון לא יקבל תמורה מהמוסד הציבורי ,במישרין או
בעקיפין ,בעד שידור משדר התרמה או תשדיר פרסומת
בעניין התרמה.

__________
1
2
3
4
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אישור מוקדם

13ד( .א) בעל זיכיון יגיש למנהל ,או למי מטעמו (שניהם בסעיף
זה  -המנהל) ,בקשה לאישור משדר התרמה או לשידור
תשדיר פרסומת בעניין התרמה ,לא יאוחר מעשרה ימים
לפני מועד השידור המתוכנן; המנהל רשאי ,במקרים דחופים
ומנימוקים מיוחדים ,לאשר קבלת בקשה כאמור במועד
מוקדם יותר ,שלא יהיה מאוחר מארבעה ימים לפני מועד
השידור.
(ב)

לבקשה לאישור יצרף בעל הזיכיון את אלה:
( )1ההסכם בינו ובין המוסד הציבורי ,שיכלול הוראה
בדבר החזר עלויות זמן שידור משדר ההתרמה ותשדיר
הפרסומת בעניין ההתרמה;
( )2מסמכים המוכיחים כי הגורם שמטעמו נעשית
ההתרמה הוא מוסד ציבורי ,בצירוף אישור של עורך
דין על כך; המנהל רשאי ליתן פטור מהגשת מסמכים
כאמור לגוף שמשרד החינוך אישר את השתתפותו
ביום התרמה ארצי או למוסד ציבורי המקיים משדר
התרמה חוזר במהלך תקופה של  12חודשים רצופים;
( )3התחייבות ,שפרטיה יאומתו בתצהיר ערוך כדין,
שלפיה -
(א) לא ייעשה במהלך משדר ההתרמה כל
שימוש בשמות התורמים ,ושמותיהם לא ייחשפו
בלא הסכמתם בכתב;
(ב) מנהלי המוסד הציבורי התחייבו לפני
בעל הזיכיון כי אין להם ולעובדי המוסד עניין
אישי בתרומות או כל תועלת אישית ,ישירה או
עקיפה ,מן התרומות עקב מעמדם ,וכי התרומות
שיתקבלו ישמשו אך ורק למטרה שצוינה במשדר
או בתשדיר או שהשתמעה מהם;
(ג) בעל הזיכיון לא קיבל ולא יקבל כל תמורה,
במישרין או בעקיפין ,בכסף או בשווה כסף,
למעט עלויות לפי סעיף זה בקשר לשידור משדר
ההתרמה או תשדיר הפרסומת בעניין ההתרמה;
(ד) בעל הזיכיון ידווח לרשות על עלויות שידור
משדר ההתרמה ותשדיר הפרסומת בעניין התרמה
והכספים שקיבל בשל כך מן המוסד הציבורי,
בתוך  7ימים לאחר שידור משדר ההתרמה או
תשדיר הפרסומת.

(ג) המנהל לא ייתן את אישורו אם ראה שמשדר ההתרמה
או תשדיר הפרסומת בעניין ההתרמה אינו עומד בתנאים
הקבועים בכללים אלה ,ורשאי הוא שלא לתת את אישורו
אם בעל הזיכיון הפר כללים אלה במהלך השנה שקדמה
לבקשה.
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(ד) החלטת המנהל בבקשה לאישור משדר התרמה תינתן
בתוך  7ימים מיום שהוגשה ,בצירוף כל המסמכים הנדרשים
לפי סעיף קטן (ב); הוגשה בקשה ,באישור המנהל ,במועד
מוקדם יותר לפי סעיף קטן (א) ,תינתן החלטת המנהל בתוך
יומיים מיום קבלת הבקשה כאמור.
איסור קשר לגביית 13ה .בעל זיכיון לא יפעל ,במישרין או בעקיפין ,לגביית התרומות,
תרומות
ולא יהיה לו כל קשר ,במישרין או בעקיפין ,עם מערך הגבייה
של התרומות.
תשדיר פרסומת
בעניין התרמה -
הוראות נוספות

13ו( .א) לא ישדר בעל זיכיון תשדיר פרסומת בעניין התרמה אלא
אם כן מתקיימות בו הוראות כללים אלה ,והוא -
( )1מוצג באופן זהיר ,ענייני ומאופק ונמנע מהגזמה
ומהצגת מקרים קיצוניים ולא מאפיינים;
( )2אינו כולל השוואה עם מוסדות ציבור אחרים או
עם פעילויות התרמה אחרות;
( )3אינו כולל השמעת קטינים ,זולת אם המנהל אישר
זאת ,מנימוקים מיוחדים ,בכתב;
()4

אינו מופנה באופן מיוחד לקטינים;

( )5אינו רומז כי מי שלא ייענה לפרסומת ייפגע בדרך
כלשהי ,גשמית או רוחנית;
( )6אינו כולל הוראה לתרום סכום מסוים; המלצה
לתרום סכום סמלי לא תיחשב הוראה לתרום לעניין זה;
( )7אינו מבטיח הטבות לתורמים; לעניין זה ברכה לא
תיחשב הטבה;
()8
שיבוץ תשדיר
בתכניות

נזהר בכבודם של אלה אשר למענם הוא משודר.

13ז .על שיבוץ תשדיר פרסומת בענייני התרמה יחולו כללי
שיבוץ פרסומות ברדיו ,בשינויים המחויבים ,וכן הוראות
אלה:
( )1בעל זיכיון לא ישבץ תשדיר פרסומת בענייני
התרמה במהלך תכנית אשר תכניה או המשתתפים
בה קשורים להתרמה ,במישרין או בעקיפין ,או בסמוך
לתכנית כאמור;
( )2בעל זיכיון לא ישדר תשדיר פרסומת בעניין
התרמה במהלך תכנית ,אם בתשדיר מושמע קולו של
מגיש ,קריין או משתתף אחר בתכנית.

הוראות נוספות
לעניין משדר
התרמה

13ח( .א) בעל הזיכיון יהיה אחראי לעריכת משדר התרמה
שהוא משדר ולהפקתו.
(ב) אורכו של משדר התרמה יהיה לפי האישור שנתן
המנהל ולא יעלה על  12שעות.
(ג) בעל זיכיון לא ישדר משדר התרמה יותר מפעם אחת
בחודש.
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(ד) בעל זיכיון לא ישדר יותר משמונה משדרי התרמה
מטעם אותו מוסד ציבורי במהלך שנה אחת.
קדימונים למשדר
התרמה

13ט( .א) בעל זיכיון לא ישדר קדימונים למשדר התרמה בטרם
אישר המנהל את המשדר לפי סעיף 13ג.
(ב) אושר המשדר ,יהיה בעל הזיכיון רשאי לשדר קדימונים
החל ביום השביעי שלפני מועד השידור ,ולא יותר מקדימון
אחד בשעה.
(ג) על קדימון למשדר התרמה יחולו האיסורים והמגבלות
הקבועים בסעיף 13ז.
(ד) בעל זיכיון לא ישדר קדימונים בענייני התרמה במשך
יותר מדקה וחצי בשעה.

ימים מיוחדים

13י( .א) בעל זיכיון לא ישדר משדר התרמה בימים שבהם אין
לשדר פרסומות לפי הוראות סעיף  5לכללי שיבוץ פרסומות
ברדיו.
(ב) בימי אבל לאומי או בימי אסון בלתי צפויים או אירועים
בלתי צפויים מיוחדים אחרים ,יערוך בעל זיכיון ,לפי הוראת
המנהל ,שינויים בשיבוץ משדרי התרמה.

מתן הנחיות

13יא .המנהל רשאי לתת הנחיות לגבי אופן הדיווח החשבונאי
לרשות בעניין משדר התרמה".
תחילה

 .3תחילתם של כללים אלה ביום ו' בטבת התשע"ב ( 1בינואר .)2012
י"ט בכסלו התשע"ב ( 15בדצמבר )2011
(חמ )3-2389

		
		

		

אילן אבישר
יושב ראש מועצת הרשות השנייה
לטלוויזיה ורדיו

הודעת הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי
השקעות (בקשה לרישיון ,בחינות ,התמחות ואגרות) (עדכון סכומי האגרות),
התשע"ב2011-
  בהתאם לתקנה  28לתקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול
תיקי השקעות (בקשה לרישיון ,בחינות ,התמחות ואגרות) ,התשנ"ז( 11997-להלן  -התקנות),
אני מודיע לאמור:
	.1

עקב שינוי המדד עודכנו הסכומים המפורטים בתקנות  26 ,25 ,24ו– 27לתקנות ,והם עדכון סכומים

יהיו החל ביום ו' בטבת התשע"ב ( 1בינואר  ,)2012כלהלן:
סכומי האגרות
בשקלים חדשים

תקנה (24א)  -בקשת רישיון  -יחיד

304

תקנה (24א)  -בקשת רישיון אחר  -יחיד

151

תקנה (24ב)  -בקשת רישיון  -שותפות

457

תקנה (24ב)  -בקשת רישיון אחר  -שותפות

229

__________
1

ק"ת התשנ"ז ,עמ'  ;352התשע"א ,עמ' .608
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סכומי האגרות
בשקלים חדשים

תקנה (24ג)  -בקשת רישיון  -חברה

606

תקנה (24ג)  -בקשת רישיון אחר  -חברה

305

תקנה (24ד)  -בקשת רישום במרשם העוסקים הזרים

1,185

תקנה (25א)  -אגרת בחינה

457

תקנה (25ב)  -אגרה על הגשת ערעור

457

תקנה (25ג)  -פטור מבחינות

457

תקנה (25ג)  -פטור מבחינה אחת

304

תקנה  - 26אגרת רישום מתמחה

304

תקנה (27א)  -אגרה שנתית ליחיד

761

תקנה (27ב)  -אגרה שנתית לשותפות

1,518

תקנה (27ג)  -אגרה שנתית לחברה

4,570

כ"ד בכסלו התשע"ב ( 20בדצמבר )2011
(חמ )3-2766

שמואל האוזר
יושב ראש רשות ניירות ערך

		

הודעת ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני) ,התשע"ב2011-
  בתוקף סמכותי לפי תקנה (19ג) לתקנות ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני),
התשס"ג( 12003-להלן  -התקנות) ,אני מודיע לאמור:
עדכון סכומים

	.1

עקב עליית המדד שפורסם בחודש דצמבר  2011לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר
 ,2010יהיה נוסח התוספת הראשונה לתקנות ,החל ביום ו' בטבת התשע"ב ( 1בינואר
 ,)2012כלהלן:

"תוספת ראשונה
(תקנות (16ב) ו–(18ג))
סכומי האגרות
בשקלים חדשים

בעד -
(א)

אגרה שנתית בעבור הורדת נתונים מאתר ההפצה לפי תקנה (16ב)

72,372

(ב)

העתק מאושר לפי תקנה (18ג) ,עד  5עמודים

45

(ג)

העתק מאושר ,לפי תקנה (18ג) ,לכל עמוד נוסף

"3

כ"ד בכסלו התשע"ב ( 20בדצמבר )2011
(חמ )3-3252

		
		

שמואל האוזר
יושב ראש רשות ניירות ערך

__________
1
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