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 תקנות התעבורה (סדרי הגרלה למתן רשיון להפעלת מונית) (הודאת שעה),
 התש״ן-990ו

ת אלה: ו , אני מתקין תקנ קף סמכותי לפי סעיפים 14ד ו־71 לפקודת התעבורה'  בתו

כת הגרלה ה א׳: ערי ר  פ

 1. מתן רשיון להפעלת מונית על פי המכסה לשנת 21989 (להלן - המכסה), ייעשה על פי
ת אלה. ו  הגרלה שתיערך לפי תקנ

 2. (א) יושב ראש ועדת המוניות יערוך הגרלה בין מבקשי הרשיון מן המכסה, לפי העתק
ת משנה (ב) שהגיש לו המפקח על התעבורה ושבה רשום כל אחד נ ק ת  הרשימה כאמור ב
 מהמבקשים כשבקשתו מסומנת באמצעות מחשב, באופן מקרי, במספר חדש, סידורי ועוקב, החל

 במספר 1 (להלן - הרשימה).

 (ב) הרשימה תיחתם ביד המפקח על התעבורה וביד יושב ראש ועדת המוניות
 ומשנחתמה כאמור, היא תהיה סופית, לא ייעשה בה כל שינוי שהוא והיא תישמר בכספת

ונות על פי המכסה.  שבמשרדו של המפקח על התעבורה עד לגמר חלוקת הרשי

 (ג) יושב ראש ועדת המוניות יחליט על מועד ההגדלה ומקום עריכתה.

 (ד) לעריכת ההגרלה ימנה יושב ראש ועדת המוניות מבין חברי ועדת המוניות ועדת
 הגרלה שהוא יעמוד בראשה ובה יהיו לפחות עוד שלושה חברים (להלן - הועדה): יושב ראש

 הועדה רשאי להזמין כל אדם להיות נוכח כמשקיף בעת עריכת ההגרלה.

 חובת הגרלה

 ההגרלה, הרשימה
 והועדה

כת ההגרלה ה ב׳: אופן ערי ר  פ

 ההגרלה׳ תיערך צץ כל המבקשים שברשימה כאמור בפרק זה.

 ההגרלה תיערך בשני שלבים לפי הסדר הבא:

 (1) בשלב ראשון -

ת מי״00״  (א) יוכנו 100 פתקים כשכל פתק יסומן במספר בן שתי ספרו
 ובאופן עוקב עד ״99״:

 (ב) יושב ראש הועדה יחתום על כל אחד ממאה הפתקים האמורים:

 (ג) הפתקים יקופלו באופן שלא יראה הכתוב בהם, יוכנסו לתוך מכל
 ויעורבלו בתוכו:

 (ד) יושב ראש הועדה, או מי שהוא יקבע מבין חבריה, יוציא מהמכל ארבעה
 פתקים בלבד והם ייחתמו ביד כל חברי הועדה: המספר הרשום בפתקים
ת שישתתפו נות של מספרי הבקשו  שהוגדלו יציינו את שתי הספרות האחרו
 בהגרלה בשלב השני ואילו כל הבקשות שמספרן הסידורי לא מסתיים בשתי

 הספרות האחרות שהוגדלו כאמור יוצאו מן ההגרלה בשלב השני.

 (2) בשלב שני (הגרלת הבקשות) -

 (א) בהגרלה בשלב השני ישתתפו רק המבקשים שמספר בקשתם ברשימה
 מסתיים בשתי הספרות שהוגדלו בשלב הראשון.

.3 

.4 

 עריכת ההגרלה

 סדר ההגרלה

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ׳ 173; ס״ח התשמ״ו, עמי 198.
 י״פ התש״ן, עמ׳ 2508.
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 רישום פרוטוקול

 (ב) יושב ראש הועדה יחתום על כל אחד מהפתקים שיוכנו ואשר מתייחסים
ת כמפורט  לאותם המבקשים שמספר בקשתם ברשימה נגמר בשתי הספרו

 לעיל:

 (ג) הפתקים יקופלו באופן שלא יראה הכתוב בהם!

 (ד) הפתקים המקופלים יוכנסו לתוך מכל ויעורבלו בתוכו!

 (ה) יושב ראש הועדה, או מי שהוא יקבע מבין חברי הועדה, יוציא מהמכל
 פתק ראשון, יסמנו ״ג1״ וירשום את המספר המופיע בפתק ברשימת העולים
ן - רשימה ג׳)! לאחר מכן יוציא פתק שני, יסמנו ״ג2״ וירשום את ל ה ל ) ל ר ו ג  ב
 המספר המופיע בו ברשימה ג׳, וכך ימשיך, יוציא, יסמן וירשום, על פי סדר
נים וכן 50 פתקים נוספים, קב של העלאת הפתקים בגורל, 300 פתקים ראשו  עו
 למקרה שבין הפתקים הראשונים יהיו פתקים המתייחסים למבקשים, שלאחר

ה 6!  בדיקה, לא ייחשבו זוכים, כאמור בתקנ

 (ו) בסיום הוצאת הפתקים, סימונם ורישומם כאמור, יחתמו חברי הועדה על
 רשימה גי:

רל יסגר, ייחתם ויופקד ו  (ז) המכל ובו הפתקים הנותרים שלא עלו בג
 למשמורת במשרד המפקח על התעבורה, ולא ייפתח אלא לצרכים שיקבע יושב

 ראש הועדה וכפי שיקבע:

רל ורשימה ג׳ יישמרו בכספת שבמשרדו של המפקח ו  (ח) הפתקים שעלו בג
נות ההפעלה לפי המכסה. ו  על התעבורה עד לגמר מתן רשי

 5!. יושב ראש הועדה ידאג לרישום פרוטוקול ממהלך עריכת ההגרלה ותוצאותיה אשר ייחתם
 בידי חברי הועדה מיד עם סיום •ההגרלה.

ל רשיון להפעלת מונית העולים בגורל ב ק  6. (א) ועדת המוניות תבדוק כשירותו של מבקש שבקשתו ל
רל ברשימה גי! ו  עלתה בגורל, לפי סדר עלייתה בג

 (ב) לא ייחשב זוכה מבקש שנמצא בלתי כשיר!

ת משנה (ב) בסדר העולים נ ק ת  (ג) את מקום בקשתו של מי שלא נחשב זוכה כאמור ב
ס הבקשה הבאה אחריה ברשימה, ורשימה ג׳ תתוקן בהתאם (להלן - / תתפו דל ברשימה ג ו  בג

.  רשימה ג׳ המתוקנת)

ת רשיון להפעלת מונית ייקבעו על פי סדר הופעתם ברשימה ג׳ המתוקנת, עד הזוכים ל ב ק  7 . הזוכים ב
 למילוי המכסה.

 סמכות יושב
 ראש הועדה

 תחולה

 יושב ראש הועדה רשאי להחליט על סדרים משלימים לעריכת ההגרלה.

ונות להפעלת מונית מן המכסה לשנת 1989 ת אלה יחולו לגבי מתן רשי ו  הוראות תקנ

.8 

.9 
 בלבד.

ב צ ה ק ש  מ
רה  שר התחבו

 כ ״ו בסיון התש׳׳ן (19 ביוני 1990)
 (ו מ 3-83)
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 תקנות המים (תעדיפי מים ברשויות מקומיות) (תיקון)׳ התש״ן-990ו

, לאחר התייעצות עם  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 112 ו־159 לחוק המים, התשי״ט-1959'
סת ובהסכמת שר  מועצת המים, באישור ועדה משותפת של ועדת הכלכלה וועדת הכספים של הכנ

ת אלה: ו  הפנים, אני מתקין תקנ

ת ו 2 (להלן - התקנ ת המים (תעריפי מים ברשויות מקומיות), התשמ״ז-1987 ו  החלפת תקנות 1. בתקנ
ת 4 ו־5 יבוא: ו 5 העיקריות), במקום תקנ " י 4 

יות המקומיות, יהיו, לחודש, כמפורט  ״תעריפי מים 4. התעריפים למים שמספקות הרשו
ם להלן: י י ש י  ח

 1. לצריכה ביתית באילת
 שקלים חדשים שקלים חדשים

 למ״ק למ׳׳ק

! לצרכי בית, לכל יחידת דיור - . ! 

 1.1.1 בעד 8 מ״ק ראשונים או חלק מהם 1.22 1.05

 1-1-2 בעד 7 מ״ק נוספים 1.87 1.61

1 בעד כל מ״ק נוסף 3.03 2.61 . 1 . 3 

 1.1.4 משפחה המונה מעל 4 נפשות הגרות ביחידת דיור, ושהצריכה החדשית שלה
 עולה על 8 מ״ק, תהיה זכאית ל־3 מ׳׳ק נוספים לחודש, לכל נפש נוספת מעל
 ל־4, במחיר הנקוב בפסקת משנה 1.1.1 לאחר שתוגש לרשות המקומית

 בקשה על כך בכתב (להלן - כמות מוגדלת);

 הכמות המוגדלת למשפחה כאמור תבוא במקום הבמות האמורה בפסקת
 משנה 1.1.1 לכל הצרכים האמורים בתקנות אלה.

 1.1.5 בבתים משותפים ובבתים שיש בהם יותר מדירה אחת, שבהם קיימת צריכת
 מים משותפת, כולל מים לחימום ומים חמימ, תחולק צריכת המים המשותפת
 הכללית בין יחידות הדיור בבית, בין לפי מספר היחידות, בין לפי מספר
 החדרים ובין לפי חלקה של כל דירה ברכוש המשותף, על פי החלטת הרשות
 המקומית! צריכת המים המשותפת שנתקבלה לאחר החלוקה כאמור תיווסף
 לצריכה הביתית ותיחשב כחלק ממנה לענין פסקאות משנה 1.1.1 ו־1.1.3 .

 1.1.6 עבור מים לשימוש במצננים מדבריים הפועלים על מים באילת, בהגבלה של
 12 מ״ק לחודש ליחידת דיור, בחדשים •אפריל-אוקטובר בלבד ומעל 8 מ״ק

 הראשונים ליחידת דיור או מעל לכמות המוגדלת 0.97

 1.2 לגינון נוי דירתי -

 1.2.1 בהגבלה של 0.6 מ׳יק לכל 1 מ״ר של גינה, ולא יותר מאשר 300 מ״ק לשנה 0.86 •

 1.2.2 ברשויות מקומיות הנמצאות דרומה לקו ישר ממזרח למערב המחבר את
 הערים אשקלון וקרית גת, לרבות עירית אשקלון וקרית גת, וכן ברשויות
 מקומיות הנמצאות בעמק בית־שאן - בהגבלה של 0.75 מ״ק לכל 1 מ׳׳ר של

 גינה, ולא יותר מאשר 375 מ׳׳ק לשנה 0.86

 1.2.3 באילת - בהגבלה של 0.9 מ״ק לכל 1 מ״ר של גינה, ולא יותר מאשר 450
 מ״ק לשנה 0.76

 1.2.4 בבתים משותפים ובבתים שיש בהם יותר מדירה אחת, עם גינה משותפת,
 תחולק תצרוכת המים הכללית של הגינה בין יחידות הדיור שאליהן צמודה

 ס״ח התשי״ט, עמ׳ 166¡ התשכ״א, עמ׳ 175.
 ק״ת התשמ״ז, עמ׳ 1104: התשמ״ח, עמ׳ 22 ועמ׳ 912; התשמ״ט, עמ׳ 802.
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 שקלים חדשים
 למ״ק

 הגינה, בין לפי מספר היחידות בבית ובין לפי מספר החדרים, על פי החלטת
 הרשות המקומית.

 1.3 החיוב בתעריפים לצריכה ביתית ולגינון נוי דירתי כאמור בפסקאות 1.1
 ו־1.2, לפי הענין, ייעשה אך ורק לגבי כמויות המים שנצרכו בפועל
 לשימוש זה! החיוב בתעריף לגינון נוי דירתי ייעשה מעל ל־8 מ״ק
 הראשונים ליחידת דיור או מעל לכמות המוגדלת(ביחידת דיור בה מתגורר
 אדם אחד והוגשה לרשות המקומית בקשה על כך בכתב - מעל 5 מ״ק

 הראשונים).

 2. לתעשיה

 מקום שרשות מקומית מקבלת את המים שהיא מספקת לתעשיה ממספר
 מקורות, בין בהפקה עצמית ובין בקניה מספקים, יקבע מחיר המים לתעשיה
 לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של הרשות המקומית בהתאם למקור המים
 ממנו מופקת או מסופקת מרבית כמות המים לתעשיה ברשות המקומית, ואין

 נפקא מינה מאיזה מקור מקבל הצרכן את כמות המים המסופקת לו.

 2.1 לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של הרשות המקומית - כאשר כל או מרבית
 כמות המים לתעשיה מופקת בידי הרשות המקומית -

 בגבולות הכמות המוקצבת 0.285

 מעל הכמות המוקצבת -
 בעד כמות מים נחרגת שהיא עד 10% מהכמות המוקצבת 0.585

 בעד כמות מים נחרגת שהיא מעל 10% מהכמות המוקצבת 1.085

 2.2 כאשר כל או מרבית כמות המים לתעשיה נקנית מספקים -

 בגבולות הכמות המוקצבת -

 המחיר המשולם על ידי הרשות המקומית לספק, למעט מם ערך מוסף
 (להלן - המחיר לכמות המוקצבת)

 מעל לכמות המוקצבת -

 בעד כמות מים נחרגת שהיא עד 10% מהכמות המוקצבת -
 המחיר לכמות המוקצבת בתוספת 0.30

 בעד כמות מים נחרגת שהיא מעל 10% מהכמות המוקצבת -
 המחיר לכמות המוקצבת בתוספת 0.80

 2.3 בנוסף על התעריפים האמורים בפסקאות 2.1 ו־2.2, רשאית רשות מקומית

 לגבות הוצאות חלוקה בשיעור של 0.085

 2.4 למלאכה ותעשיה זעירה, ללא כמות מוקצבת ברשיון ההפקה 1.88

 2.5• לבניה באתרי הבניה - לכל כמות המים הנצרכת לשימוש זה 1.42

ת  3. לחקלאו

 מקום שרשות מקומית מקבלת את המים שהיא מספקת לחקלאות ממספר
 מקורות, בין בהפקה עצמית ובין בקניה מספקים, ייקבע מחיר המים
 לחקלאות לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של הרשות המקומית בהתאם
 למקור המים שממנו מופקת או מסופקת מרבית כמות המים לחקלאות
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 ברשות המקומית, ואין נפקא מינה מאיזה מקור מקבל הצרכן את כמות המים
 המסופקת לו.

 3.1 לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של הרשות המקומית - כאשר כל או מרבית
 כמות המים מופקת בידי הרשות המקומית - כמפורט בטבלה שלהלן:

 מעל לכמות המוקצבת

 בעד כמות בעד כמות
 נחרגת שהיא נחרגת

 בגבולות עד 10% שהיא מעל
 הכמות מהכמות 10% מהכמות

 שם הרשות המקומית המוקצבת המוקצבת המוקצבת

 מועצה אזורית עמק הירדן

 עירית חדרה: מועצות מקומיות: אליכין, בנימינה, זכרון
 יעקב, יסוד המעלה, מנחמיה, פרדס חנה-כרכור

 כל יתר הרשויות המקומיות שלא פורטו לעיל

 3.2 כאשר כל או מרבית כמות המים לחקלאות נקנית
 מספקים -

 בגבולות הכמות המוקצבת -
 המחיר שמשלמת הרשות המקומית לספק, למעט מס

 ערך מוסף (להלן - המחיר לכמות המוקצבת)

 מעל לכמות המוקצבת -
 כעד כמות מים נהרגת שהיא עד 30% מהכמות

 המוקצבת - המחיר לכמות המוקצבת בתוספת
 בעד כמות מים נחרגת שהיא מעל 30% מהכמות

 המוקצבת - המחיר לכמות המוקצבת בתוספת

 3.3 בנוסף על התעריפים האמורים בפסקאות 3.1 ו־3.2,
 רשאית רשות מקומית לגבות הוצאות חלוקה בשיעור

 של

 3.4 למשקי עזר -
 בגבולות הכמות המוקצבת ומעל לכמות המוקצבת -
 כאמור בפסקאות משנה 3.1, 3.2 ו־3.3, לפי הענין.

 4. לשירותים ושירותים ציבוריים

 4.1 לבתי מלון - לכל כמות המים הנצרכת לשימוש זה

 4.2 למוסדות חינוך ממלכתיים ופרטיים, למיתקני בטחון, למוסדות ציבור
 ומוסדות של הרשות המקומית, שלא פורטו במקום אחר בתקנות אלה,
 למכבסות, לבריכות שחיה, לבתי מרחץ ומקוואות, לבתי חולים ־ לכל כמות

 המים הנצרכת לכל אחד משימושים אלה 1.51

 4.3 לגינון ציבורי מושקה, הנמצא בחזקת הרשות המקומית או דשות ממלכתית

 או ציבורית 0.86

 4.4 לבתי עלמין 1.22

 4.5 למיתקני תחבורה, למסעדות, בתי קפה, מזנונים ואולמי חתונות 2.11

 4.6 לחנויות, עסקים ומשרדים וכל שימוש אחר שלא פורט בתקנות אלה 2.92

 שקלים חדשים למ״ק
0.975 0.475 0.175 

1.030 0.530 0.230 

1.065 0.565 0.265 

0.30 

0.80 

0.085 

0.90 
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 שקלים חדשים
 למ״ק

 5. דמי שימוש הכועיפ לחודש

 5.1 לצריכה ביתית 3.60

 5.2 (1) צרכן המשתמש בכמות של 3 מ״ק לחודש או למטה מזה לצריכה
 ביתית, ישלם אך ורק את דמי השימוש הקבועים.

 (2) צרכן המשתמש בלמעלה מ־3 מ״ק לחודש לצריכה ביתית, ינוכו דמי
 השימוש הקבועים מהתשלום שיחוייב בו בעד צריכת המים שלו, על

 פי התעריפים הנקובים בפסקה 1, לפי הענין.

 5.3 לכל שאר השימושים 6.95

 5.4 (1) צרכן שחוייב עבור צריכת המים שלו, על פי התעריפים הנקובים
 לעיל, לפי מטרות הצריכה, בסכום לחודש הנופל מ־6.95 ישלם אך

 ורק את דמי השימוש הקבועים.

 (2) צרכן שחוייב עבור צריכת המים שלו, על פי התעריפים הנקובים
 לעיל, לפי מטרות הצריכה, בסכום לחודש העולה על 6.95 ינוכו דמי
 השימוש הקבועים מהתשלום שיחוייב בו בעד צריכת המים שלו

 כאמור.

וב וטיפול במים  6. היגון, טי

 מתוך התעריפים שגבתה רשות מקומית המפיקה מים בעצמה או הקונה מים
 מספק אחר, פרט לחברת ״מקורות״, עבור מים לצריכה ביתית, כאמור
 בפסקה 1, לתעשיה, כאמור בפסקה 2, לשירותים ושירותים ציבוריים,
 כאמור בפסקה 4, היא תחזיק בחשבון נפרד על שמה בבנק אוצר השלטון
 המקומי, סכום שהוא מכפלה של 0.02 שקלים חדשים למ׳׳ק בכמות המים
 המסופקת לצריכה ביתית, תעשיה, שירותים ושירותים ציבוריים, בניכוי

 פחת של 8%.

 יעודו של החשבון הנפרד, כאמור, יהיה הקמת מיתקנים לסינון, טיוב וטיפול
 במים המסופקים לצריכה ביתית ברשות המקומית וכספים ממנו יוצאו לאחר

 אישור של נציב המים והמנהל הכללי של משרד הפנים.

ת מקומית תגבה מצרכניה, בנוסף על התעריפים הנקובים  5. (א) רשו
ת מים: ת אלה, את הסכומים הבאים עבור שיקום, חידוש ופיתוח מערכו ו ׳ בתקנ ם ו ק י ד ש ע : ה נ י ב  ג

 חידוש ופיתוח 1 י
,  מערכות מים י

 שקלים חדשים
 למ״ק
 (1) מים לצריכה ביתית, שירותים ושירותים 0.06

 ציבוריים
 (2) מים לתעשיה ולחקלאות 0.03

ה ת ב ג ר את הסכומים ש ת מקומית המפיקה מים בעצמה, תעבי  (ב) רשו
ר כל כמות מים שהיא מפיקה בעצמה, בניכוי ת משנה (א), עבו נ ק ת  כאמור ב
ות י  פחת בשיעור של 8%, לקרן לשיקום, חידוש ופיתוח מערכות מים ברשו
 מקומיות, הפועלת באישורו של נציב המים והמנהל הכללי של משרד הפנים

 והמתנהלת באוצר השלטון המקומי.״
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ת העיקריות יבוא: ו  החלפת תקנה 6 2. במקום תקנה 6 לתקנ

ל רק ע ת אלה אך ו ו  6. רשות מקומית תגבה את התעריפים המפורטים בתקנ
ת מדידת מים ו  פי קריא מדי מים, שנעשה אחת לחודשיים לפחות, בהתאם לתקנ
כת המים , ובצמוד להודעה לצרכנים על תצרו 3  (מדי מים), התשמ״ח-1988
ת מקומית ו ש ת, אחת לחודשיים לפחות: לא תגבה ר ו  שלהם כאמור באותן תקנ

ת אלו בכל דרך אחרת.״ ו  תעריפי מים לפי תקנ

ת העיקריות יבוא: ו  במקום תקנה 10 לתקנ

 10. הוחלט כדין על שינוי תעריפי החשמל .לשאיבת מים, רשאי שר

 ״גביה על פי
 קריאת מדי מים

 החלפת תקנה 10 3.

 החקלאות, לאחר אישור ועדה משותפת של ועדת הכלכלה וועדת הכספים של
ת אלה, יבואו תעריפים ו  הכנסת, לקבוע שבמקום התעריפים הנקובים בתקנ
בת  שהם שונים בשיעור של 0.5% לכל 1% של שינוי בתעריפי החשמל לשאי
 מים לעומת תעריפי החשמל לשאיבת מים שהיו בתוקף לפני השינוי בתעריפי

 החשמל.״

 ״הצמדת התעריפים
 לתעריפי החשמל

 לשאיבת מים

ר י מ ק ש ח צ  י
ת  ראש הממשלה ושר החקלאו

 ח׳ בסיון התש״ן (1 ביוני 1990)
 (וומ 3-29)

 ק״ת התשמ״ח, עמ׳ 1110.

 תקנות המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון מס׳ 2),
 התש״ן-990ו

, לאחר התייעצות  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 112 ו־159 לחוק המים, התשי״ט-1959'
 במועצת המים ועם שר הפנים ובאישור ועדה משותפת של ועדת הכלכלה וועדת הכספים של

ת אלה: ו  הכנסת, אני מתקין תקנ

, במקום 2 פי המים המסופקים מאת מקורות), התשמ״ז-1987 ת המים(תערי ו ה 7 לתקנ  תיקון תקנה 7 1. בתקנ
ת (1) ו־(2) יבוא:  פסקאו

ת תעריף בכל . מים לחקלאו 1 " 
 חדשי השנה,

 שקלים חדשים
 שם מפעל מקורות למ״ק

 1.1 עמק הירדן (בית שאן)׳ -

 (א) בעד 80% מכמות המים המוקצית 0.20

 (ב) בעד 20% הנותרים מכמות המים המוקצית 0.25

 (ג) בעד 30% מעל כמות המים המוקצית 0.335

 1.2 בית שאן קדוחים -

 (א) בעד 80% מכמות המים המוקצית 0.155

 לצרכנים בתחום המועצה האזורית בית שאן.

 1 ס״ח התשי״ט, עמי 166; התשל״ו, עמי 140.

 2 ק״ת התשמ״ז, עמ׳ 1109: התשמ״ח, עמ׳ 25 ועמי 912: התשמ״ט, עמ׳ 806; התש׳׳ן, עמ׳ 603.
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 תעריף בכל
 חדשי השנה,

 שקלים חדשים
 שם מפעל מקורות למ״ק

0.20 

0.265 

0.04 

0.045 

0.065 

0.08 

0.095 

0.135 

0.25 

0.325 

0.425 

 (,:) בעד 20% הנותרים מכמות המים המוקצית

 (,:) בעד 30% מעל כמות המים המוקצית

 1.3 בית שאן מעינות•־-

 (א) בעד 80% מכמות המים המוקצית

 (!:) בעד 20% הנותרים מכמות המים המוקצית

 (ג) בעד 30% מעל כמות המים המוקצית

 1.4 שפעה, מילוי מאגרי שפעה -

 (א) בעד 80% מכמות המים המוקצית

 (נ:) בעד 20% הנותרים מכמות המים המוקצית

 (ג) בעד 30% מעל כמות המים המוקצית

 1.5 גו:ול צפוני, רחלים, ראש פינה, כפר הנשיא, יסוד המעלה, עמק
 היירדן, גולני, קרן בנא, המאגרים״ *, כפר גלעדי, שימרון - הרי
-או!רים, מגדל - נצרת, עמק מזרחי, רום כרמל, שומרון, אורן, נחל
 עידון, עכו - שפרעם, גוש דן, חולון, שרון דרומי, השפלה, אשתאול,

 שואבה, אשקלון, רמת הגולן, נגב, ערבה, שפד״ן -

 (א) בעד 80% מכמות המים המוקצית

 (ב) בעד 20% הנותרים מכמות המים המוקצית
 (ג) בעד 30% מעל כמות המים המוקצית

 תעריף בעד
 2,000 מ״ק

 נוספים לדונם
 בשקלים חדשים

 למ׳׳ק

0.045 
0.06 

 תעריף בעד
 2,000 מ׳׳ק

 ראשונים לדונם
 בשקלים חדשים

 למ״ק

0.06 
0.07 

 •• כולל רמתניה, אגם חיתל, אגם יוסיפו!.

ת דגים כו  1.6 מים לברי

 בית שאן מעינות
 שפעה

: במפעל מקורות שבו מליחות המים המיועדים לשימוש בבריכות דגים עולה על 500. מיליגרם ה ר ע  ה
 כלורידים לליטר יחול התעריף שבטור הימני על 1,000 המ״ק הראשונים לדונם והתעריף שבטור השמאלי על

 3,000 מ״ק הנוספים לדונם.

 תעריף
 בשקלים חדשים

 שם מפעל מקורות למ״ק

 2. מינ! ל תעשיה

2.1 

 בית שאן - מעיבות 0.077
 בית שאן קידוחים 0.22

ל צפוני, ראש פינה, גולני, עמק הירדן, כפר גלעדי,  רמת הגולן, גבו
 קרן־בנא, שימרון - הרי אפרים, מגדל - נצרת, עכו - שפרעם, עמק
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 תעריף בכל
 חדשי השנה,

 שקלים חדשים
 שם מפעל מקורות למ״ק

 מזרחי, רום כרמל׳ אירן - חדרה, שומרון, חולון, גוש דן, השפלה;
גב, יוטבתה, ערבה 0.285  אשתאול, שואבה, אשקלון, נ

 2.2 מתוך התעריפים שגבתה מקורות בעד מים לתעשיה כאמור בפסקת
ן נפרד סכום שהוא מכפלה של  משנה 2.1, תחזיק מקורות בחשבו
 0.02 שקלים חדשים למ״ק בכמות המים המסופקת לתעשיה, בניכוי
 פחת של 8%: יעודו של החשבון הנפרד כאמור יהיה הקמת מתקנים
ו  לםנון, טיוב וטיפול במים המסופקים בידי מקורות, וכספים ממנ

 יוצאו לאחר אישור של נציב המים.״

ר י מ ק ש ח צ  ח׳ בסיון התש״ן (1 ביוני 1990) י
ת  >חמ 8-807) ראש הממשלה ושר החקלאו

 צו שעת חירום (שיעוד היטל חוגה על מוצרי נפט) (מס׳ 07,
 התש״ן-1990

, אני ת שעת חירום(תשלומי חובה), התשי״ח-1958' ו ת 2 ו־6 לתקנ ו קף סמכותי לפי תקנ  בתו
 מצווה לאמור:

 הגדרות 1. בצו זה -

 ״המינהל״ - מינהל הדלק במשרד האנרגיה והתשתית;

ת הדלק הישראלית ר ב ת נפט בע״מ, דלק ח ר ב ת האלה: פז ח  ״חייב בהיטל״ - כל אחת מהחברו
ול ישראל בע״מ, בתי זיקוק לנפט בע״מ, וכן כל משווק או מייבא שיקבע לענין זה נ  בע״מ, סו

 מנהל המינהל:

 ״היטל״ - היטל כאמור בסעיף 2.

 היטל 2. חייב בהיטל ישלם על מוצר נפט המפורט בטור א׳ להלן, למען הסדרת הביקוש והתצרוכת
 ולמען קיום מחיר אחיד, היטל בשקלים חדשים בסכום שנקבע לצדו בטור ג׳ או ד׳ להלן לפי הענין:

 טור ג׳ טור ד׳
 טור א׳ טור ב׳ סכום ההיטל בשקלים חדשים ־

 מוצרי הנפט יחידת מידה למעט אילת באילת

 א. בנזין שמספר האוקטן שלו עולה על 85
 ואינו עולה על 91 ק״ל 63.79 59.90

 ב. בנזין שמספר האוקטן שלו עולה על 91 ק״ל 65.20 59.64

לר ק׳יל 82.37 82.72  ג. סו
 בהזרמה (לייצור חשמל) ק״ל 71.73 —
 בהזרמה קי׳ל 82.85 —
 במכליות ק״ל 82.37 —

 1 ס״ח התשכ״ד, עמ׳ 175: התשמ״ט, עמ׳ 24.
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 טור ג׳ טור ד׳
 טור א׳ טור ב׳ סכום ההיטל בשקלים חדשים
 מוצרי הנפט יחידת מידה למעט אילת באילת

ן (נפט) ק׳׳ל 62.95 69.28  ד. קרוסי

 ה. דם״ל -
 בוזז ־מה ק״ל 99.18 —
 במכליות ק״ל 99.18 —

 ו. נפט.« לייצור לשוק מקומי ולייצוא ט.מ. 2.94 —

 ז. גפ״מ כחומר זינה לייצור לשוק מקומי
 ולייצוא ט.מ. 2.72 —

 ח. גז נפט מעובה:
 בהזרמה ט.מ. 124.59 —,
 במילוי ט.מ. 125.72 —

 ט. מזוט ״1,500 (2.7%):
 לצרכן מעל 25,000 ט.מ. לשנה -

 בחיפה ט. מ. 3.25 — .
 באשדוד ט.מ. 3.25 י—

 לצרכן אחר:
 בחיפה ט.מ. 3.25 —
 באשדוד ט.מ. 3.25 —

 י. מזוט ״4,000 (2.7%):
ת החשמל ט.מ. 3.06 — ר ב ח  ל

 לצרכן מעל 25,000 טון לשנה -
 בחיפה בהזרמה ט.מ. 3.06 —
רכבת ט.מ. 3.06 — ת/ ו י  בחיפה במכל
 באשדוד ט.מ. 3.06 —

 לצרכן אחר -
 בחיפה ט.מ. 3.06 —
 באשדוד ט.מ. 3.06 —

 יא. זפת (אספלט) ט.מ.:
— 11.59 80/100 ,60/70 ,40/50 
בי5 11.59 י —  ה.ב־3, ה.
 בלתי מנושף 11.59 —

 ־ב. מזוב קל:
 חיפה ואשדוד ק״ל 14.14 —
 בהזרמה ט.מ. 14.63 —

 3. (א) ההיטל ישולם למינהל במועד, בדרך ובאופן שבו משולם הבלו על דלק על פי חוק מועד ואופן
. תשלום ההיטל 2  הבלו על דלק, התשי״ח-1958

 ק״ת התשי׳׳ח, עמ׳ 160.
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, ישלם את ההיטל למינהל במועד  (ב) חייב בהיטל המייבא מוצר נפט שאינו חייב בבלו
ר המוצר מרשות המכס.  י שחרו

 תחילה 4. תחילתו של צו זה ביום כ׳יב באייר התש׳׳ן (17 במאי 1990).

 כ׳יא באייר התש״ן (16 במאי 1990)
 (חמ 3-2152)

ר י מ ק ש ח צ  י
 ראש הממשלה ושר האנרגיה והתשתית

 צו שעת חירום (שיעור תשלום חובה על מחזיק במוצרי נפט) (מס׳ וו),
 התש״ן-990ו

, ות שעת חירום(תשלומי חובה), התשי״ח-1958' ת 2, 6 ו־14 לתקנ ו קף סמכותי לפי תקנ  בתו
 אני מצווה לאמור:

 הגדרות 1. בצו זה -

 ״צו המחירים״ - צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (מחירים מרביים למוצרי נפט),
; 2  התשמ״ח-1988

 ״מוצרי נפט״ - כמשמעותם בצו המחירים:

ת דלק״ - מקום שבו מוכרים לציבור באמצעות משאבה עם מונה אחד מאלה לפחות: בנזין, נ ח ת  ״
לר או קרוסין:  סו

 ״מחסן דלק״ - מחסן הנמצא במקום המצויין ברשימה שבתוספת:

ת דלק:  ״מחסן טובין״ - מי שברשותו או בפיקוחו מחסן דלק או תחנ

ת דלק: לר וקרוסין בכמות של 2% מנפח המכל שבו הם מוחםנים בתחנ  ״מלאי דומם״ - בנזין, סו

 ״היום הקובע״ - יום פרסום הודעה (מם׳ 16 לשנת התש״ן) בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי
 נפט, היוצאת מכוח סעיף 4 לצו המחירים, בשעה 01.00:

 ״חברה לשיווק דלק״ - חברה המייבאת נפט גלמי או מוצריו או משווקת מוצרי נפט בישראל!

 ״אזור אילת״ - כמשמעותו בחוק איזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממסים),
: 3 ׳ה-1985  התשמ׳

 ״ש״ח״ - שקלים חדשים.

תו או בפיקוחו מחסן דלק, ישלם  היטל על מחזיק 2. מחזיק טובין, למעט חברה לשיווק דלק ולמעט מי שברשו
תו ביום הקובע, למעט מלאי דומם, למען קיום מחיר אחיד, ט לאוצר המדינה על מוצרי נפט שברשו פ י נ ר צ י  מ

גתו או למניעתו של רווח עודף, היטל בשיעור שנקבע להלן לצידו של  של מוצרי נפט או למען ספי
 מוצר הנפט המסויים: סכומים המופיעים בתוך סוגריים מהווים סכומים שעל המדינה להחזיר

: 4 ׳ח-1968  למחזיק בטובין לפי חוק מסים עקיפים (מס ששולם ביתר או בחסר), התשכ׳

 י ס״ח התשכ׳׳ד, עמ׳ 175: התשמ״ט, עמ׳ 24.
 2 ק״ת התשמ׳׳ח, עמ׳ 1002.

 י סייח התשמ״ה, עמי 204.

 4 ק״ת התשכ׳׳ח, עמי 156.
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 באזור אילת
 בישראל למעט

 אזור אילת

 בשקלים חדשים

 היטל על מחזיק
 במוצרי נפט
 במחסן דלק

לר (0.035) לליטר (0.04) לליטר!  םו

, תו או בפיקוחו מחסן דלק ישלם לאוצר המדינה על מוצרי הנפט שברשותו  3. מי שברשו
 למעט מל;*י דומם, למען קיום מחיר אחיד של מוצרי נפט או למען ספיגתו או מניעתו של רווח

 עודף, היטל בשיעור שנקבע להלן לצידו של מוצר הנפט:

 בשקלים חדשים

 (2.48) ל־1000 ליטר!

 (2.36) ל־1000 ליטר!

 א. בנזין שמספר האוקטן שלו אינו עולה
 על 91

 ב. בנזין שמספר האוקטן שלו עולה על 91

 היטל על מוצרי
 נפט שנמכרו
 וטרם נמשכו

 מועד להחזר

 רישום מלאי
 והצהרה

 הצהרת מלאי
 על מוצרי נפט
 שנמכרו וטרם

 נמשכו

 (36.04) ל־1000 ליטר!

 (1.62) ל־1000 ליטר.

לר  ג. סו

 ד. קרוםין (נפט)

 4. (א;! בלי לגרוע מהאמור בסעיפים 2 ו־3, מחזיק בטובין וחברה לשיווק דלק שמכרו מוצרי
 נפט אשר טרם נמשכו בידי הקונה, ישלמו על מוצרי הנפט היטל בסכום ההפרש בין המחיר המרבי
 לפי צו המחירים ובין המחיר המרבי לפי ההודעה (מס׳ 16 לשנת התש״ן) בדבר עדכון מחירים

 מרביים למוצרי נפט שפורסמה בילקוט הפרסומים.

 (ב: ההיטל לפי סעיף זה לא יחול -

 (1) כאשר הקונה הוא צבא־הגנה לישראל!

 (2) כאשר מוצר הנפט שנמכר לקונה אחד הוא סולר בכמות שאינה עולה על 5,000
 ליטר או קרוםין בכמות שאינה עולה על 5,000 ליטר, ובלבד שהתקופה בין מועד

 התשלום לבין מועד האספקה אינה עולה על 7 ימים.

 5. החזר לפי צו זה ישולם עד יום כ״ב בםיון התש׳׳ן (15 ביוני 1990).

 החזרים של היטל יתבצעו באמצעות מנהל המכס והמע״מ או מנהל מינהל הדלק, לפי דרכי סילוק
 ההיטל

.6 
 הענין.
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 7. המ־וזיק בטובין, למעט חברה לשיווק דלק ולמעט מי שחייב בהיטל לפי סעיף 4, ירשום
ו ביום הקובע וקודם שיבצע מכירה כלשהי של מוצרי  בטופס הצהרה מב 186, בעת פתיחת עסקי
 נפט, את מלאי מוצרי הנפט שהוא מחזיק באותה עת - אם המלאי אפם - ירשום אפם - ואת קריאת
 מונה המשאבות, וימסור למנהל המכס ומע״מ או למי שהוא הסמיך, עם דרישתו, אך לא יאוחר
 מהיום האו־בעה־עשר שלאחר היום הקובע, הכל לפי התאריך המוקדם יותר, הצהרה על המלאי

 האמור.

 החיייב בהיטל לפי סעיף 4 ימסור למנהל מינהל הדלק, לא יאוחר מהיום ה־14 שלאחר היום
 הקובע, הונהרה בדבר מלאי מוצרי הנפט שנמכרו וטרם נמשכו בידי הקונה.
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 שמירת דינים 9. הוראות צו זה באות להוסיף על כל דין אחר.

 תחילה 10. תחילתו של צו זה ביום הקובע.

 תוספת
 (סעיף 1)

 רשימת מחסני דלק -

ות פז, נתניה, רח׳ הרצל 48. כנ  1. סו

ות פז, פתח תקוה, רח׳ פינסקר 9. כנ  ,2. סו

ות פז, כפר סבא, רח׳ רוטשילד 54. כנ  3. סו

ות פז, חולון, רח׳ סוקולוב 79. כנ  4. סו

ות פז, רמלה, רח׳ הרצל 87. כנ  5. סו

ת פז בא־טור, חסן אלסיד. ות פז, ירושלים, ליד תחנ כנ  6. סו

נסקד 13, ברניצקי ושות׳. ות םונול, פתח תקוה, רח׳ פי כנ  7. סו

ב יוליוס סימון, מפרץ חיפה.  8. ״דור אנרגיה״ - רחו

ב אינבר 1, אזור התעשיה, פתח־תקוה.  9. ״דור אנרגיה״ - רחו

 כ״א באייר התש״ן (16 במאי 1990)
 (חמ 3-2152)

ר י מ ק ש ח צ  י
 ראש הממשלה ושר האנרגיה והתשתית

 צו שעת חירום (שיעוד היטל חובה על מוצרי נפט) (מסי 18),
 התש״ן-990ו

, אני ות שעת חירום(תשלומי חובה), התשי״ח-1958' ת 2 ו־6 לתקנ ו קף סמכותי לפי תקנ  בתו
 מצווה .לאמור:

 הגדרות 1. בצו זה -

 ״המינהל״ - מינהל הדלק במשרד האנרגיה והתשתית;

ת נפט בע״מ, דלק חברת הדלק הישראלית ר ב ת האלה: פז ח  ״חייב בהיטל״ - כל אחת מהחברו
ול ישראל בע״מ, בתי זיקוק לנפט בע״מ, וכן כל משווק או מייבא שיקבע לענין זה נ  בע״מ, סו

הל המינהל:  מנ

 ״היטל״ - היטל כאמור בסעיף 2.

כת  היטל 2. חייב בהיטל ישלם על מוצר נפט המפורט בטור א׳ להלן, למען הסדרת הביקוש והתצרו
 ולמען קיום מחיר אחיד, היטל בשקלים חדשים בסכום שנקבע לצדו בטור ג׳ או ד׳ להלן לפי הענין:

 י ס״ח התשכ״ד, עמ׳ 175: התשמ׳׳ט, עמ׳ 24.
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 טור ג׳ טור ד׳
 טור א׳ טור ב׳ סכום ההיטל בשקלים חדשים -

 מוצרי הנפט יחידת מידה למעט אילת באילת

 א. כנזין שמספר האוקשן שלו עולה על 85
 •אינו עולה על 91 ק״ל 59.92 55.99

ין שמספר האוקטן שלו עולה על 91 ק״ל 61.11 55.50 ז נ  ב. :

 ג. ׳:ולר ק״ל 87.38 87.73
 ,:הזרמה (לייצור חשמל) ק״ל 71.36 —
 בהזרמה ק״ל 87.85 —
 !:מכליות ׳ ק״ל 87.38 —

ן (נפט) ק״ל 67.59 73.92  ד. קרוסי

 ה. ־•ס׳׳ל -
 1:הזרמה" ק״ל 103.82 —
 !:מכליות ק״ל 103.82 —

 ו. ו.פטא לייצור לשוק מקומי ולייצוא ט.מ. 2.94 —

 ז. גפ״מ כחומר זינה לייצור לשוק מקומי
 ולייצוא ט.מ. 2.72 —

 ח. גז נפט מעובה:
 בהזרמה ט.מ. 118.35 —
 במילוי ט.מ. 119.54 —

 ט. מזוט ״1,500 (2.7%):
 לצרכן מעל 25,000 ט.מ. לשנה -

 בחיפה ט.מ. 3.25 —
 באשדוד ט.מ. 3.25 —

 לצרכן אחר:
 בחיפה ט.מ. 3.25 —
 באשדוד ט. מ. 3.25 —

 י. פזוט ״4,000 (2.7%):
ת החשמל ט.מ. 3.06 — ר ב ח  ל

 לצרכן מעל 25,000 טון לשנה -
 בחיפה בהזרמה ט.מ. 3.06 —
רכבת ט.מ. 3.06 — ת/ ו י  בחיפה במכל
 באשדוד ט.מ. 3.06 —

 לצדכן אחר -
 בחיפה ט.מ. 3.06 —
 באשדוד ט.מ. 3.06 —

 יא. זג!ת (אספלט) ט.מ.:
— 10.92 80/100 ,60/70 ,40/50 
 ה.ב־3, ה.ב־5 10.92 —
 בלתי מנושף 10.92 —
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 טור ג׳ טור ד
 טור א׳ טור ב׳ סכום ההיטל בשקלים חדשים -

 מוצרי הנפט יחידת מידה למעט אילת באילת

 יב. מזוט קל:
 חיפה ואשדוד ק׳יל 14.11 —
 בהזרמה ט.מ. 14.60 —

 מועד ואופן 3. (א) ההיטל ישולם למינהל במועד, בדרך ובאופן שבו משולם הבלו על דלק על פי חוק
. 2 ל הבלו על דלק, התשי׳יח-1958 ט י ה ם ה ו ל ש  ת

, ישלם את ההיטל למינהל במועד  (ב) חייב בהיטל המייבא מוצר נפט שאינו חייב בבלו
ר המוצר מרשות המכס.  שחרו

 תחילה 4. תחילתו של צו זה ביום ח׳ בסיון התש״ן (1 ביוני 1990).

 ז׳ בסיון התש׳׳ן (31 במאי 1990)
 (חמ 3-2152)

ר י מ ק ש ח צ  י
 ראש הממשלה ושר האנרגיה והתשתית

 2 ק״ת התשי״ח, עמי 160.

 תקנות בריאות העם (עוסקים בסיעוד בבתי חולים) (תיקון), התש״ו-990ז

קף סמכותי לפי סעיף 33 לפקודת בריאות העם, 1940', וסעיף 19 לפקודת המיילדות,  בתו
ת אלה: ו ׳ ובאישור שר הבריאות, אני מתקין תקנ
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3 (להלן - ם בסיעוד בבתי חולים), התשמ״ט-1988 סקי עו ת בריאות העם( ו ה 1 לתקנ  תיקון תקנה 1 1. בתקנ
ה 19(ב)׳׳. ת העיקריות), בהגדרת ״ועדה רפואית״, במקום ״תקנה 18(ב)״ יבוא ״תקנ ו  התקנ

רת לימודיו״ - יימחקו. ת העיקריות, המלים ״במסג ו ה 4 לתקנ  תיקון תקנה 4 2. בתקנ

ת העיקריות, במקום הםיפה המתחילה במלים ״וכי לא הורשע״ יבוא ״וכי ו ה 5 לתקנ  תיקון תקנה 5 3. בתקנ
 לא הורשע בעבירה שדינה מאסר שיש בה, לדעת האחות הראשית, כדי למנוע עיסוק בסיעוד״.

תרת השוליים, המלה ״וביטול״ - תימחק. ת העיקריות, בכו ו ה 25 לתקנ  תיקון תקנה 25 4. בתקנ

 י״ז בסיון התש״ן (10 ביוני 1990)

 >חמ 3-1799) מ י מ ש י ח

 המנהל הכללי של משרד הבריאות
 אני מאשר.

ר י מ ק ש ח צ  י
 ראש הממשלה ושר הבריאות

 עייר 1940, תוס׳ 1, עמ׳ 191.
 חא״י, כרך בי, עמי 903¡ ם׳׳ח התשל״ח, עמ׳ 25.

 ק״ת התשמ׳׳ט, עמ׳ 227.
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