
רשומות

התקנות קובץ
1 בינואר 2007 6549 התשס"ז בטבת י"א

   
(תיקון), כהכנסה) ביהלומים בעד מסחר או יהלומים בעד עיבוד תשלומים (קביעת הכנסה מס  צו

426 התשס"ז-2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

426   . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2007 ו–5), 4 סעיפים של תחולתם (התליית אינפלציה) בשל (תיאומים הכנסה מס צו

426 התשס"ז-2007. . . . . . . . . . . . . . .   (תיקון), כהכנסה) או נכסים בעד שירותים תשלומים (קביעת הכנסה מס צו

427 התשס"ז-2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (תיקון), בישראל) בסרט משקיעים מהכנסות (ניכויים הכנסה מס תקנות

(תיקון), התשמ"ט-1989 ,(3 מס' (תיקון פחת) (שיעורי אינפלציה) בשל (תיאומים הכנסה מס  תקנות
427   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2007

428 התשס"ז-2007. . . . . . . . . . . . . . . .   (תיקון), עבודה במשמרות) בעד הכנסה המס על (שיעור הכנסה מס תקנות

428 התשס"ז-2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   המקדמות), שיעורי (הגדלת הכנסה מס צו

(תיקון), שעה) (הוראת רשומים) קבלנים (סיווג בנאיות הנדסה לעבודות קבלנים רישום  תקנות
428   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2007

429 התשס"ז-2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   על מכלי משקה (תיקון), הפיקדון תקנות

429 התשס"ז-2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   המקומיות), ברשויות (ארנונה כללית המדינה במשק הסדרים תקנות

433 התשס"ז-2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ,(3 מס' (תיקון קיצוב) באזור במים (שימוש המים תקנות

434   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2007 המקומיות), ברשויות למים תעריפים (עדכון המים הודעת

435 התשס"ז-2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   למים), תעריפים (עדכון המים הודעת

437   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2007 ,(2 למים) (מס' תעריפים (עדכון הודעת המים

438 התשס"ז-2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   הפקה), היטלי (עדכון המים הודעת

439 התשס"ז-2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (אגרות), העסקיים ההגבלים הודעת

439   . . . . . . . . התשס"ז-2007 (תיקון), ושאיריהם) (חברי הכנסת ברשויות השלטון משרה לנושאי גמלאות החלטת

תיקוני טעויות

עמוד



1.1.2007 התשס"ז, בטבת י"א ,6549 התקנות קובץ 426

בעד מסחר או יהלומים תשלומים בעד עיבוד (קביעת מס הכנסה צו
התשס"ז-2007 (תיקון), כהכנסה) ביהלומים

הכנסת, של הכספים ועדת ובאישור הכנסה1, מס לפקודת סעיף 164 לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: מצווה אני

ביהלומים מסחר בעד יהלומים או עיבוד בעד תשלומים הכנסה (קביעת מס לצו בתוספת .1
יבוא: בסופה התשנ"ג-21992, כהכנסה),

חדשיםשנת המס בשקלים המחזור

2005""14,400,000

(31 בדצמבר 2006) התשס"ז בטבת י'
ן ו רשז הי אברהם  (3-468 (חמ

האוצר שר                                                                                   
__________

.120 עמ' חדש 6, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

.140 עמ' התשס"ו, ;70 עמ' התשנ"ג, 2 ק"ת

תחולתם של (התליית אינפלציה) בשל (תיאומים הכנסה  צו מס
התשס"ז-2007 ו–5), 4 סעיפים

התשמ"ה- אינפלציה), בשל (תיאומים הכנסה מס לחוק סעיף 32(ב) לפי סמכותי בתוקף  
מצווה לאמור: אני של הכנסת, הכספים ובאישור ועדת החוק), (להלן - 11985

המס 2007. בשנת יחולו לא ו–5 לחוק 4 סעיפים .1

(31 בדצמבר 2006) התשס"ז בטבת י'
ן ו רשז הי אברהם  (3-2494 (חמ

האוצר שר                                                                                   

(תיקון), כהכנסה) נכסים שירותים או תשלומים בעד (קביעת הכנסה מס צו
התשס"ז-2007

הכנסת, של הכספים ועדת ובאישור הכנסה1, מס לפקודת סעיף 164 לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: מצווה אני

כהכנסה), נכסים או  שירותים  בעד תשלומים (קביעת הכנסה מס  לצו  א' בתוספת .1
יבוא: בסופו העיקרי), הצו - (להלן התשל"ז-21977

חדשיםהשנה בשקלים המחזור

2005""4,400,000

התוספת תיקון

אי–תחולת
ו–5  4 סעיפים

לחוק

א' תוספת תיקון

__________
.140 עמ' התשס"ו, ק"ת 1 ס"ח התשמ"ה, עמ' 172;

__________
.120 עמ' חדש 6, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

.141 עמ' התשס"ו, ;1384 עמ' התשל"ז, 2 ק"ת
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יבוא: העיקרי, בסופה ב' לצו בתוספת .2

חדשיםהשנה בשקלים המחזור

2005""880,000

יבוא: העיקרי, בסופה ג' לצו בתוספת .3

חדשיםהשנה בשקלים המחזור

2005""2,700,000

(31 בדצמבר 2006) התשס"ז בטבת י'
ן ו רשז הי אברהם  (3-468 (חמ

האוצר שר                                                                                   

(תיקון), בישראל) בסרט משקיעים מהכנסות (ניכויים הכנסה מס תקנות
התשס"ז-2007

 33 סעיף ולפי הכנסה1, מס לפקודת ו–243 131(ד) ,98 ,31 ,20 סעיפים לפי סמכותי בתוקף
של הכספים ועדת ובאישור אינפלציה), התשמ"ה-21985, (תיאומים בשל מס הכנסה לחוק

אלה: אני מתקין תקנות הכנסת,

התש"ן- בישראל), בסרט משקיעים מהכנסות (ניכויים הכנסה מס לתקנות 11 בתקנה .1
(31 בדצמבר  התשס"ח בטבת "כ"ב יבוא התשס"ז (31 בדצמבר 2006)" בטבת "י' 31990, במקום

."(2007

בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007). ביום י"א תקנות אלה 2. תחילתן של

(31 בדצמבר 2006) התשס"ז בטבת י'
ן ו רשז הי אברהם  (3-2225 (חמ

האוצר שר                                                                                   
__________

.120 עמ' חדש 6, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

.172 עמ' התשמ"ה, 2 ס"ח

.199 עמ' התשס"ו, ;662 עמ' התש"ן, 3 ק"ת

,(3 מס' (תיקון פחת) (שיעורי אינפלציה) בשל (תיאומים הכנסה מס תקנות
התשס"ז-2007 (תיקון), התשמ"ט-1989

התשמ"ה- אינפלציה), בשל (תיאומים הכנסה מס לחוק 3(א) לפי סעיף בתוקף סמכותי
אלה: תקנות מתקין אני הכנסת, של הכספים ועדת ובאישור ,11985

,(3 מס'  (תיקון (שיעורי פחת) אינפלציה) בשל הכנסה (תיאומים מס 2 לתקנות בתקנה .1
התשס"ח בטבת "כ"ב יבוא (31 בדצמבר 2006)" התשס"ז  בטבת "י'  התשמ"ט-21989, במקום

(31 בדצמבר 2007)".

בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007). ביום י"א תקנות אלה 2. תחילתן של

(31 בדצמבר 2006) התשס"ז בטבת י'
ן ו רשז הי אברהם  (3-1446 (חמ

האוצר שר                                                                                   

ב' תוספת תיקון

ג' תוספת תיקון

11 תיקון תקנה

תחילה

__________
1 ס"ח התשמ"ה, עמ' 172.

.200 עמ' התשס"ו, ;1097 עמ' התשמ"ט, 2 ק"ת

2 תיקון תקנה

תחילה
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(תיקון), במשמרות) עבודה על הכנסה בעד המס (שיעור הכנסה מס תקנות
התשס"ז-2007

התעשיה שר עם התייעצות לאחר הכנסה1, מס לפקודת סעיף 10 לפי סמכותי בתוקף  
אלה: תקנות מתקין אני הכנסת, של הכספים ועדת ובאישור והתעסוקה, המסחר

במשמרות), התשמ"ז- הכנסה בעד עבודה (שיעור המס על הכנסה לתקנות מס 3 בתקנה .1
בטבת התשס"ח כ"ב יום יבוא "עד התשס"ז (31 בדצמבר 2006)" בטבת י' יום "עד 21986, במקום

(31 בדצמבר 2007)".

בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007). ביום י"א תקנות אלה 2. תחילתן של
(31 בדצמבר 2006) התשס"ז בטבת י'

ן ו רשז הי אברהם    (3-1408 (חמ

האוצר שר                                                                                   
__________

.120 עמ' חדש 6, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

.295 עמ' התשס"ו, 2 ק"ת התשמ"ז, עמ' 98;

התשס"ז-2007 המקדמות), שיעורי (הגדלת הכנסה מס צו

אני הפקודה)1, - (להלן הכנסה מס לפקודת ו–180(ב) לפי סעיפים 179 בתוקף סמכותי  
לאמור: מצווה

2007 יוגדלו  המס לשנת לפקודה 175(א) פי סעיף על המקדמות החודשיות (א) שיעורי .1
להלן: כמפורט ממנה שיעור ייווסף מקדמה שלכל כך

;13% - 2003 שנת המס עד היא הקובעת אם השנה (1)

;11% - 2004 שנת המס היא הקובעת אם השנה (2)

.7% - 2005 שנת המס היא הקובעת אם השנה (3)

לשלמו בשנת  שנישום חייב ב–3% סכום המס לפקודה יוגדל (ב) לענין סעיף 180(ב)(1)  
יפחת לא החודשיות המקדמות שסכום ובלבד לשנת המס 2006, שהגיש 2007 בשל דוח המס

(א). קטן המוגדל שנקבע בסעיף מהשיעור

.2007 המס לשנת המס חשבון על לשלמן שחייבים מקדמות לענין זה צו של תחולתו .2
(31 בדצמבר 2006) התשס"ז בטבת י'

ן ו רשז הי אברהם    (3-350 (חמ

האוצר שר                                                                                   
__________

.120 עמ' חדש 6, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

רשומים) קבלנים (סיווג בנאיות הנדסה לעבודות קבלנים רישום תקנות
(תיקון), התשס"ז-2007 (הוראת שעה)

בנאיות,  הנדסה לעבודות קבלנים רישום ו–17 לחוק לפי סעיפים 7(א)(3) בתוקף סמכותי  
אלה: תקנות מתקין אני בנאיות, הנדסה לעבודות המועצה עם ובהתייעצות התשכ"ט-11969,

3 תיקון תקנה

תחילה

תחולה

שיעורי הגדלת
לשנת מקדמות

2007 המס

__________
1 ס"ח התשכ"ט, עמ' 218.
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רשומים)  קבלנים (סיווג בנאיות הנדסה לעבודות קבלנים רישום לתקנות  1 בתקנה .1
"כ"ב יבוא "(2006 בדצמבר   31) התשס"ז  בטבת "י' במקום התשס"א-22001,  שעה), (הוראת

(31 בדצמבר 2007)". התשס"ח בטבת

בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007). ביום י"א תקנות אלה 2. תחילתן של
(27 בדצמבר 2006) התשס"ז בטבת ו'

שטרית מאיר    (3-638 (חמ

והשיכון הבינוי שר                                                                                   
__________

.1077 עמ' התשס"ו, 2 ק"ת התשס"א, עמ' 486;

התשס"ז-2007 (תיקון), משקה מכלי על הפיקדון תקנות

התשנ"ט-11999, משקה,  מכלי על  הפיקדון לחוק  23(א)(4א) סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
אלה: תקנות מתקין אני הכנסת, של הכלכלה ועדת ובאישור

- התשס"א-22001 משקה, מכלי על הפיקדון לתקנות 6ב בתקנה .1
יבוא: (1) אחרי פסקה (4)

(31 בדצמבר 2006);"; בטבת התשס"ז י' יום - עד לפחות 65% "(4א)

"2006" יבוא "2007". במקום (2) בפסקה (5),

(31 בדצמבר 2006) התשס"ז בטבת י'
רא עז ן גדעו    (3-3034 (חמ

הסביבה להגנת השר                                                                                   
__________

.272 עמ' התש"ס, 1 ס"ח התשנ"ט, עמ' 170;

.124 עמ' התשס"ו, 2 ק"ת התשס"א, עמ' 505;

המקומיות), ברשויות המדינה (ארנונה כללית במשק הסדרים  תקנות
התשס"ז-2007

(תיקוני המדינה  במשק  הסדרים  לחוק  ו–12(א) 9 8(ב), סעיפים  לפי  סמכותנו בתוקף   
של  הכספים ועדת ובאישור החוק), - (להלן התשנ"ג-11992  יעדי התקציב), להשגת חקיקה

אלה: תקנות מתקינים אנו לחוק, 9(ד) הכנסת לפי סעיף

אלה - 1. בתקנות
ושידורים), התשמ"ב-21982; (בזק התקשורת בחוק - כהגדרתו "בזק"

מוסך; מלאכה" - לרבות "בית

ואכסניה; הארחה לרבות בית - מלון" "בית

תשלום; תמורת נעשית בו שהחניה מקורה, שאינו ובין מקורה בין - "חניון"

חקלאות; ומשמש לצורכי חקלאית הנמצא על אדמה קבע של - מבנה חקלאי" "מבנה

בית אבות; - לרבות "מבנה מגורים"

לחוק; 7 בסעיף כהגדרתה - "מועצה"

1 תיקון תקנה

תחילה

6ב תיקון תקנה

הגדרות

__________
.315 עמ' התשס"ו, ;368 עמ' התשס"ה, 1 ס"ח התשנ"ג, עמ' 10;

2 ס"ח התשמ"ב, עמ' 218.
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תחנת קולנוע, בית מסעדה, אוטובוס, תחנת חשמל, מיתקן לרבות - ומסחר" שירותים "משרד,
ניתן דואר, שבהם וסוכנות דואר מרקחת, סניף מרכול, בית דוכן, שיווק, חנות, רשת דלק,

ביטוח; בנק וחברת לציבור ולמעט שירות

לפקודת העיריות3; 269 בסעיף כמשמעותם - תפוסה" "קרקע חקלאית", "אדמה "בנין", "נכסים",

6(1) עד (12); פורטו בתקנה מסוגים שלא - נכסים "נכסים אחרים"

בו; לשימוש בהתאם הנכס סוג קביעת - נכס" "סיווג

;8 לפי תקנה כעדכונם לפי הענין, ו–7, 6 בתקנות כמפורט - מרבי" וסכום מזערי "סכום

אינו עיסוקו  שתחום מפעל שמחזיק תפוסה, קרקע - שטח" עתיר במפעל תפוסה "קרקע 
אלה: שני נתקיימו אם בזק, או ביוב מים, חשמל,

הרשות בתחום המפעל שמחזיק  הבנוי  השטח עם  יחד התפוסה  הקרקע שטח (1)
לפחות; דונם 400 הוא המקומית

שמחזיק  מחצית משטח הקרקע התפוסה על של המפעל אינו עולה הבנוי (2) השטח
ומיתקנים; שנאים מכלים, - לרבות סככות, בנוי" "שטח זה, לענין המפעל;

לחוק; 7 כמשמעותו בסעיף  - "שיעור העדכון"

תוכנה; בתי מחצבות, בניה, מפעלי לרבות - "תעשיה"

מקומו. לרבות בשל נכס, סוג של משנה סיווג "תת–סיווג" -

אלה. לתקנות בהתאם כספים שנת בכל כללית ארנונה תטיל מועצה .2

הארנונה יהיה במטרים רבועים; הטלת ארנונה כללית נכס לצורך שטחו של חישוב (א) .3
של הרבועים מספר המטרים ממכפלת המתקבל בסכום תהיה על נכס תוטל אשר הכללית

רבוע. בסכום הארנונה למטר הנכס

של נכס,  שטחו סך כל את יראו מסוימת, כספים לשנת כללית הטלת ארנונה (ב) לצורך  
זולת אם הקודמת, הכספים בשנת כללית ארנונה הטלת לצורך שחושב כפי השטח כסך כל

שונה. שיטת חישוב של תוצאה שאינה השטח, טעות בחישוב נתגלתה

ארנונה  הטלת לצורך בנין, של לשטחו ייתוסף (ב) משנה בתקנת האמור אף על (ג)  
נכלל לא אם במהלך השימוש בנכס, מבניה כתוצאה בפועל אשר ניתוסף לו שטח כל כללית,

הקודמת. הכספים לשנת כללית ארנונה הטלת לצורך השטח בחישוב עדיין

לגבי - כללית להטיל ארנונה רשאית 4. מועצה
נמצא; הוא שבו והמקום שימושו בסוג הבנין, בהתחשב רבוע, מטר לכל - בנין (1)

בה  השימוש נמצאת או היא שבו בהתחשב במקום רבוע מטר - לכל תפוסה (2) קרקע
כאחד; המבחנים בשני בהתחשב או

בה. בשימוש בהתחשב או דונם, מטר רבוע לכל - חקלאית אדמה (3)

של   או תת–סיווג סיווג סוג, מסוימת כספים תשנה בשנת לא 5. (א) מועצה
אלה,  תקנות לפי להטיל המקומית הארנונה שרשאית הרשות סכום על המשפיע באופן נכס,  

בו. אם בפועל השתנה השימוש נכס סיווג לשנות החוק, ואולם רשאית היא ולפי

ארנונה הטלת
כללית

לחישוב כללים
הנכס שטח

תפוסה, קרקע בנין,
חקלאית אדמה

סיווג שינוי

__________
.197 עמ' חדש 8, נוסח ישראל, מדינת 3 דיני
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נכס  של תת–סיווג לשנות מקומית רשות רשאית (א), משנה בתקנת האמור אף על (ב)  
שינוי בשל הנכס על שיוטל שהסכום ובלבד הנכס, של למקומו בהתאם מגורים, מבנה מסוג
או על הסכום העדכון משיעור רבוע המתקבל כתוצאה למטר הסכום על כאמור, לא יעלה

המרבי, לפי הנמוך.

2007 הכספים לשנת  מקומית רשות תטיל אשר  הכללית  לארנונה המזערי הסכום  .6 
נכסים, יהיה: סיווג לפי המזערי), הסכום - (להלן 

הנכס למטר רבועסוג חדשים בשקלים  

מבנה מגורים (1)

ומסחר שירותים משרד, (2)

בנק וחברת ביטוח (3)

תעשיה (4)

מלון בית (5)

בית מלאכה (6)

חקלאית אדמה (7)

תפוסה קרקע (8)

שטח עתיר במפעל תפוסה קרקע (9)

אירועים לעריכת המשמשת תפוסה קרקע (10)

חניון (11)

חקלאי מבנה (12)

  27.82      

54.62      

371.43      

19.91      

30.74      

36.87      

     0.007725 

0.008794 

0.009636 

5.93        

1.14        

0.28        

שהגיע כדין(13) נכס אחר  הסכום   
בתוספת שיעור העדכון

2007 הכספים לשנת  מקומית רשות תטיל אשר הכללית לארנונה המרבי הסכום  .7 
נכסים, יהיה: סיווג לפי המרבי), הסכום (להלן -

הנכס רבועסוג למטר חדשים בשקלים

מבנה מגורים (1)

ומסחר שירותים משרד, (2)

בנק וחברת ביטוח (3)

תעשיה (4)

מלון בית (5)

בית מלאכה (6)

חקלאית אדמה (7)

תפוסה קרקע (8)

שטח עתיר במפעל תפוסה קרקע (9)

אירועים לעריכת המשמשת תפוסה קרקע (10)

96.40

308.84

1,112.30

133.10

116.87

179.58

0.54

44.80

5.48

44.56

         

מזערי סכום
לארנונה הכללית

 2007 לשנת

מרבי סכום
לארנונה הכללית

2007 לשנת
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הנכס רבועסוג למטר חדשים בשקלים

חניון (11)

חקלאי מבנה (12)

53.84

36.73

שהגיע כדין(13) נכס אחר  הסכום   
בתוספת שיעור העדכון

המוטל  ו–7 והסכום 2007 בתקנות 6 לשנת המזערי והמרבי לנכסים המפורטים הסכום .8
מיוחדים עדכון כללי לפי או העדכון לשיעור בהתאם כספים שנת בכל יעודכן אחר נכס על

לחוק. 9(ב1) סעיף לפי בתקנות כספים שנת לאותה השרים שיתקינו

המוטל הסכום על תעלה לא אבות בית על מקומית רשות שתטיל הכללית הארנונה .9
אבות. בית שאיננו מגורים על מבנה אזור באותו שנה באותה בפועל

 - הסמיך מהם שכל אחד רשאית באישור שר הפנים ושר האוצר או מי מועצה 10. (א)
שנקבעו  העדכון בכללי כאמור שלא מסוימת כספים בשנת ארנונה (1) להטיל
ולא המרבי, הסכום על יעלה לא הארנונה שסכום בתנאי לחוק, רישה 9(ב) בסעיף

המזערי; מהסכום יפחת

;5 בתקנה שלא כאמור נכס של תת–סיווג או סוג, סיווג לשנות (2)

המקומית הרשות שיפוט תחום אם 3(ב), בתקנה כאמור שלא ארנונה להטיל (3)
החריג, האישור מתבקש שבה לשנה שקדמו השנים מארבע באחת כדין הורחב
רשות של  שיפוטה בתחום כלול שהיה  שטח ניתוסף  השיפוט שלתחום באופן 

אחרת. מקומית

המקומית הרשות תגיש (א)(1) עד (3), משנה כמפורט בתקנת לאשר שינויים בקשה (ב)
היועץ  של יצורף אישור לבקשה הארנונה, מוטלת שבעדה שנת הכספים של 28 בפברואר עד

אלה. תקנות מוגשת לפי שהבקשה כך על המבקשת, הרשות המקומית של המשפטי

יראו אלה, תקנות פי על להטיל מקומית רשות שרשאית והמרבי המזערי הסכום לענין .11
הארנונה של המצטבר כסכום מקומי,  ועד בתחום הנמצא נכס  על המוטלת הארנונה את

האזורית. המועצה ידי על והן המקומי הוועד ידי על הן בשלו המוטלת

על כללית הקודמת ארנונה הכספים הוטלה בשנת לא לחוק, 9ב בסעיף לאמור בכפוף .12
מהסכום לראשונה המקומית הרשות עליו  שתטיל הארנונה הכללית סכום יפחת לא נכס, סוג

לאותה שנת כספים. הקבוע המרבי הסכום על המזערי ולא יעלה

שמשלם ארנונה  2 אחוזים למי על שלא יעלה בשיעור הנחה לקבוע המועצה רשאית .13
שנה. אותה של בפברואר 15 יאוחר מיום ולא הכספים שנת בתחילת אחד כללית בתשלום

בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007). ביום י"א תקנות אלה 14. תחילתן של

(31 בדצמבר 2006) התשס"ז בטבת י'
   (3-2278 (חמ

ן ו רשז הי אברהם
האוצר שר

ן בר–או ני ו ר
הפנים שר

הסכומים עדכון

אבות בתי

חריג אישור

ועד בתחום נכס
מקומי

ארנונה הטלת
לראשונה

ההנחה שיעור
המרבי

תחילה
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התשס"ז-2007 ,(3 מס' (תיקון קיצוב) באזור במים (שימוש המים תקנות
לאחר  החוק), - התשי"ט-11959 (להלן המים, לחוק ו–159 לפי סעיפים 37 בתוקף סמכותי  
38 עד 40  סעיפים הוראות שקוימו ולאחר האספקה ועדת ועם המים מועצת עם התייעצות

אלה: תקנות מתקין אני לחוק,

 - קיצוב), התשל"ו-21976 (להלן באזור במים (שימוש לתקנות המים 8ג1 תקנה במקום .1
יבוא: העיקריות), התקנות

מים "כמויות
לחקלאות מוקצות

הרישוי בשנת
2007

.2007 שנת - "2007 הרישוי "שנת זו, בתקנה (א) 8ג1.

לחקלאות -  המוקצית השפירים המים כמות   (ב)

בין 30% לבין 100% מכמות   2007 הרישוי בשנת תהיה (1)
שלא  1989 ובלבד הרישוי שהוקצתה לחקלאות בשנת המים

קוב; מיליון מ–620 תפחת

הרישוי  שנת  של בינואר  ב–1  המים נציב  בידי  תוקצה  (2)
לאזורים העברת המים ולכושר למצאי המים בהתאם ,2007
בידי המצויים נמוכות באיכויות  במים  ובהתחשב השונים,
שר שקבע חקלאיים עדיפויות של גידולים בסדרי וכן הצרכן
כמות הקטנת לענין השר, ורשאי הכפר, ופיתוח החקלאות
הגידולים לכל שווה  עדיפות סדר לקבוע המוקצית,  המים

החקלאיים.

מים  כמויות  2007 הרישוי  בשנת להקצות רשאי המים נציב (ג)  
לאמור בהתאם (ב)(2), בתקנת משנה שהוקצו, כאמור על אלה נוספות
 2007 הרישוי בשנת שיוקצו הכוללות המים כמויות משנה; תקנת באותה

  .1989 בשנת הרישוי המים שהוקצתה לחקלאות כמות יעלו על לא

מקורות  השפד"ן של המוקצית לחקלאות ממפעל כמות המים (ד)  
מכמות   91% של  בשיעור  2007 הרישוי בשנת תהיה בע"מ מים חברת
כל בתוספת ,1991 הרישוי זה בשנת ממפעל שהוקצתה לחקלאות המים

.2006 הרישוי לשנת עד מאז שחלו הקבועים השינויים

על  או המפורטים להלן, יחולו באזורים לא זו הוראות תקנה (ה)  
להלן: המפורטים המפעלים מן לחקלאות והמסופקים המופקים מים

שאן בית וממעיינות מקידוחים ומסופקים המופקים מים (1)
ושפעה;

בהר מקומיים וקידוחים המלח  ים  כולל הערבה, אזור (2)
הנגב;

אזור בקעת הירדן; (3)

גלבוע" - חרוד עמק אזור (4)

טבת התשס"ז (1 בינואר 2007). י"א אלה ביום תקנות 2. תחילתן של
(27 בדצמבר 2006) התשס"ז בטבת ו'

ן שמחו שלום    (3-1179 (חמ

הכפר החקלאות ופיתוח שר                                                                                   
__________

.331 עמ' התשס"ו, 1 ס"ח התשי"ט, עמ' 169;

.444 עמ' התשס"ו, 2 ק"ת התשל"ו, עמ' 2415;

החלפת  תקנה
8ג1 

תחילה
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התשס"ז-2007 (עדכון תעריפים למים ברשויות המקומיות), המים הודעת

ולפי  חוק המים), - התשי"ט-11959 (להלן המים, לחוק סעיף 112א(ב) לפי סמכותי בתוקף  
התשס"ה-22005  חקיקה), (תיקוני 2005 הכספים  לשנת הכלכלית המדיניות לחוק  38 סעיף

לאמור: בזה מודיע המדיניות הכלכלית), אני חוק - (להלן

לחוק 112א סעיף פי על המים תעריפי של העדכון מיום חודשים שישה שחלפו היות .1
חלו  האמורים החודשים ששת שבתקופת והיות הכלכלית המדיניות 38 לחוק וסעיף המים
פסקאות נוסח  לפיכך  ,-1.1% של בשיעור לחוק האמור הסעיף  לפי  הקובע בסל שינויים
המקומיות), התשנ"ד-31994 ברשויות למים  (תעריפים לתקנות המים 4 תקנה של ו–(4) (1) 

כדלקמן: (16 בנובמבר 2006), התשס"ז בחשון כ"ה מיום הוא התקנות), - (להלן

ביתית  לצריכה מים (1)"

שקלים
למ"ק חדשים

באילת
שקלים חדשים

למ"ק
דיור יחידת לכל בית, לצורכי 1.1

חלק מהם   1.1.1 או 8 מ"ק ראשונים 3.3292.830בעד

נוספים   1.1.2 7 מ"ק 4.6514.000בעד

נוסף  1.1.3 מ"ק כל 6.4715.514בעד

נוי לגינון 1.23.329"2.830

לשירותים ושירותים ציבוריים (4)"

כמות לכל - ולמקוואות מרחץ לבתי מלון, לבתי 4.1 
זה לשימוש הנצרכת המים

2.384

למיתקני4.2 ופרטיים, ממלכתיים חינוך למוסדות
של ומוסדות ציבור למוסדות עלמין, לבתי ביטחון,
מוסדות של משרדים לרבות המקומית, הרשות
חולים, לבתי שחיה, לבריכות למכבסות, כאלה,
זעירה ותעשיה למלאכה הבניה, באתרי לבניה
למיתקני ההפקה,  ברישיון  מוקצבת  כמות  בלא
אולמי מזנונים, קפה, בתי  למסעדות, תחבורה,
כמות לכל ומשרדים, עסקים חנויות, חתונות,
וכן לכל אלה משימושים אחד לכל המים הנצרכת

אלה בתקנות פורט שלא אחר שימוש

4.946

הרשות4.3 בחזקת  הנמצא  מושקה, ציבור  לגינון 
ממלכתית או ציבורית המקומית או רשות

בכל אזורי הארץ מ"ק לדונם לשנה 3.329       4.3.1 עד 300

מעל זו שנצרכה למטרה כמות מים כל בעד 4.3.2        
       לאמור לעיל

"6.471

(27 בדצמבר 2006) התשס"ז בטבת ו'
שני רי או  (3-29 (חמ

המים נציב                                                                                   
__________

.16 עמ' התשנ"ג, 1 ס"ח התשי"ט, עמ' 169;

2 ס"ח התשס"ה, עמ' 376.

.1180 עמ' התשס"ו, ;885 עמ' התשנ"ד, 3 ק"ת

תעריפי עדכון
ברשויות מים דמי

המקומיות
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התשס"ז-2007 למים), תעריפים (עדכון המים הודעת

אני  החוק), - (להלן התשי"ט-11959  המים, לחוק 112א(ב), סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: בזה מודיע

לחוק, 112א סעיף פי על המים תעריפי של העדכון מיום חודשים שישה שחלפו היות .1
האמור לחוק לפי הסעיף הקובע בסל שינויים חלו האמורים ששת החודשים והיות שבתקופת
מים  המים (תעריפי 7 לתקנות תקנה של פסקאות (1) עד (3) נוסח 1.1%-, לפיכך של בשיעור
התשס"ז (16 בנובמבר 2006), כ"ה בחשון מיום התשמ"ז-21987, הוא מקורות), מאת המסופקים

כדלקמן:

לחקלאות מים (1)"

- זו בפסקה

הגרגוריאני; הלוח לפי 1989 שנת - "1989 הרישוי "שנת

הגרגוריאני; הלוח לפי השוטפת השנה - הרישוי" "שנת

הרישוי בשנת לצרכן כדין, לחקלאות, שהוקצתה מחברת מקורות המים כמות - "1989 "כמות
(תעריפי המים של תקנות ועד לפרסומן מאז שנעשו בה השינויים כדין כל לרבות ,1989
נציב שיקבע מיוחדים ובמקרים התשנ"ג-31993, מאת מקורות) (תיקון), המסופקים מים
או זמניים כמים ההפקה ברישיון  שהוגדרו  מים למעט  אך פרסומן,  לאחר אף  המים

חד–פעמיים;

50% מכמות 1989; - "כמות א"

30% מכמות 1989; - "כמות ב"

לחקלאות, כדין, מקורות לצרכן מחברת שהוקצתה המים שבין כמות ההפרש - ג" "כמות
יחדיו. ב וכמות לבין כמות א הרישוי בשנת

שפירים - 1.1 מים

מקורות מפעל שם

כמות המים תעריף בעד
השנה בכל חודשי המוקצית

למ"ק חדשים בשקלים

האזורית בית שאן) המועצה (תחום 1.1.10.897 עמק הירדן
קידוחים שאן בית 1.1.21.031

מים לבריכות דגים לרבות שאן מעיינות, 1.1.30.372 בית

מאגרי שפעה מילוי - 1.1.40.483 שפעה
1.1.50.408 שפעה

הירדן עמק 1.1.61.077
(נמחק) 1.1.7

לתשלובת  המסופקים חיפה קולחי (למעט מזרחי עמק  1.1.8
- מקורות מפעלי שאר וכל הקישון)

לכמות א תעריף  .11.227
לכמות ב תעריף  .21.447
לכמות ג תעריף  .31.890

__________
.16 עמ' התשנ"ג, 1 ס"ח התשי"ט, עמ' 169;

.1089 עמ' התשס"ו, ק"ת ;347 עמ' התשס"ה, ס"ח 2 ק"ת התשמ"ז, עמ' 1109;

3 ק"ת התשנ"ג, עמ' 1162.

תעריפי עדכון
לחקלאות, מים

לתעשיה
ביתית ולצריכה
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מקורות מפעל שם

כמות המים תעריף בעד
השנה בכל חודשי המוקצית

למ"ק חדשים בשקלים

המים  לכמות כתוספת כדין שתינתן מים כמות 1.1.9 לכל
בשנת לחקלאות לצרכן  מקורות מחברת  שהוקצתה

הרישוי

1.890

מחברת  לחקלאות מים לראשונה כדין לו שהוקצבו מי  1.1.10
המים כמות את יראו ,1989 הרישוי לאחר שנת מקורות
"כמות היתה כאילו הראשונה בשנה לו שהוקצבה

אלה. תעריפים לענין "1989

1.5 תעריפים מיוחדים -

כלהלן: התעריפים יהיו מיוחדות, נסיבות קיום בשל להלן, המפורטים לגבי

0.335חולתא - למדגה

שקמה 0.449מי

0.595מעלה גמלא

לבננות - יואב 0.761גבעת

לתעשיה מים (2)

שפירים - 2.1 מים

מקורות מפעל שם למ"ק(א) חדשים בשקלים

שאן - מעיינות 0.928בית

שאן - קידוחים 1.571בית

מקורות מפעלי שאר כל 2.231(ב)

מליחים - ומים נחותים מים  2.2

הבריאות  במשרד בריאות ידי רשות על שנפסלו לשתיה לתעשיה, נחותים 2.2.1 מים
לכמות המים - השפד"ן למעט נחותה, מאיכות מים שהם אישר ונציב המים
הנקובים  ב–20% מהתעריפים נמוכים תעריפים הרישוי - בשנת שהוקצבה

הענין. לפי (2.1)(ב), משנה בפסקת

 - הרישוי בשנת שהוקצתה המים לכמות  - השפד"ן  למעט לתעשיה, 2.2.4 קולחין
הענין. לפי (2.1)(ב), משנה בפסקת הנקובים מהתעריפים ב–20% נמוכים תעריפים

כי השימוש  המים, נציב מצא שבהם באזורים, יחולו לא זו 2.2.6 הוראות פסקה
מים. עלול לזהם מקורות קולחין במי או נחותים, במים מליחים במים

מים לצריכה ביתית (3)

מקורות מפעלי 2.285".בכל

(27 בדצמבר 2006) התשס"ז בטבת ו'
שני רי או  (3-807 (חמ

המים נציב                                                                                   
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התשס"ז-2007 ,(2 למים) (מס' תעריפים (עדכון הודעת המים

אני  החוק), - (להלן התשי"ט-11959  המים, לחוק 112א(ב) סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: בזה מודיע

לחוק, 112א סעיף פי על המים תעריפי של העדכון מיום חודשים שישה שחלפו היות .1
האמור לחוק לפי הסעיף הקובע בסל שינויים חלו האמורים ששת החודשים והיות שבתקופת
מים  (תעריפי המים 7 לתקנות תקנה של ו–(2) פסקאות (1) נוסח 1.1%-, לפיכך של בשיעור
בכסלו התשס"ז י' מיום הוא התקנות), (להלן - התשמ"ז-21987 מקורות), מאת  המסופקים

כדלקמן: (1 בדצמבר 2006),

כמות המים תעריף בעד
השנה בכל חודשי המוקצית

למ"ק חדשים בשקלים

"1.2 שפד"ן -

- הרישוי בשנת שהוקצתה המים לכמות

בחודשים נובמבר-אפריל הנצרכת לכמות המים תעריף 1.2.10.777

מאי-אוקטובר בחודשים הנצרכת המים לכמות תעריף 1.2.20.819

משוקלל  תעריף - שהוקצתה המים  כמות על העולה  המים לכמות 1.2.3 תעריף
ו–20% מהתעריף  ב, לכמות מהתעריף א, 30% לכמות מ–50% מהתעריף המורכב
בתוספת 0.96  המשוקלל), התעריף - 1.1.8 (להלן בפסקת משנה הנקובים לכמות ג,

שקלים חדשים למ"ק.

1.3 קולחין -

מכמות המים שהוקצתה בשנת הרישוי 1.3.10.665 תעריף ל–50%

הנצרכת המים שאר כמות לכל תעריף 1.3.20.517

ערכי טבע - 1.4 מים לשמירת

לשמירת המים כמיועדים נציב של מים שהגדיר בהזרמתם עלות כלשהי שכרוכה מקום
נציב בידי מראש שאושרה כפי האמורה, העלות בגובה התעריף יהיה טבע, ערכי

המים.

לתעשיה מים (2)

מליחים -                                          נחותים ומים מים   2.2

לליטר  כלור מיליגרם  700 לבין  לליטר כלור מיליגרם  550 בין  שמליחותם  2.2.2 מים 
מ–2.085  ב–15% נמוכים תעריפים - הרישוי בשנת שהוקצתה המים לכמות -

שקלים חדשים למ"ק;

בשנת  המים שהוקצתה לכמות - כלור לליטר 2.2.3 מים שמליחותם מעל 700 מיליגרם
למ"ק; חדשים שקלים מ–2.085 ב–25% נמוכים תעריפים - הרישוי

מקורות. בידי תיעשה זו הכלורידים לענין תקנה תכולת קביעת (א) 2.2.5

תעריפי עדכון
לחקלאות מים

ולתעשיה

__________
.16 עמ' התשנ"ג, ;169 עמ' התשי"ט, 1 ס"ח

.435 עמ' התשס"ז, ק"ת ;375 עמ' התשס"ה, ס"ח 2 ק"ת התשמ"ז, עמ' 1109;
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לשנה, אחת שתיערך  מים, של  דגימה  סמך על  תיעשה  כאמור הקביעה  (ב)
המים לתעריף  בסיס תהווה הקביעה שנה; אותה של אוקטובר בחודש 
כאמור המים בתעריף שינוי ייעשה ולא העוקבת, הרישוי בשנת המליחים

הרישוי. שנת במהלך

הספק מרשות המים מועברים שבה  בנקודה תילקח  המים של הדגימה (ג)
המעבר). (נקודת הצרכן לרשות

הצרכן בנוכחות מקורות, של מוסמך נציג בידי תילקח המים של הדגימה (ד)
מטעמו. נציג או

יאוחר לא המים, לנציבות מקורות בידי יועברו הדגימות תוצאות  (ה)
ידי  על הדגימות יועבר עותק מתוצאות שנה; כל נובמבר של מ–15 לחודש

כן. לפני ימים 10 מקורות לצרכן, לפחות

במים  השימוש כי המים, נציב מצא שבהם באזורים, יחולו לא זו פסקה הוראות  2.2.6
מים." מקורות לזהם עלול קולחין במי או מליחים במים נחותים,

(27 בדצמבר 2006) התשס"ז בטבת ו'
שני רי או  (3-807 (חמ

המים נציב                                                                                   

התשס"ז-2007   הפקה), היטלי (עדכון המים הודעת
 - (להלן התשי"ט-11959  המים, לחוק ו–116(ג) 112א(ב) סעיפים  לפי  סמכותי בתוקף   

החוק), אני מודיע בזה לאמור:

סעיף  הקובע לפי בסל שינויים חלו היטלי הפקה האחרונה2 של הקביעה שמיום היות .1
ממקורות מים מפיקי שישלמו ההפקה היטלי שיעורי לפיכך ,-1.1% של בשיעור לחוק 112א

יהיו כדלקמן: (16 בנובמבר 2006), התשס"ז בחשון כ"ה מיום השפירים המים

של הפקה היטל - ביתית ולצריכה לתעשיה האקויפרים, מכל שפירים מים מפיקי (1)
למ"ק; אגורות 97.81

אגורות   84.54 של הפקה היטל - החוף מאקויפר לחקלאות שפירים מים מפיקי (2)
למ"ק;

של הפקה היטל - החוף אקויפר שאינו מאקויפר לחקלאות שפירים מים מפיקי (3)
למ"ק; אגורות 81.20

הפקה היטל - לתעשיה ולצריכה ביתית עיליים שפירים ממקורות מים מים מפיקי (4)
למ"ק; אגורות 83.83 של

 25.61 של הפקה היטל - לחקלאות עיליים מים  ממקורות שפירים מים מפיקי (5)
למ"ק. אגורות

(27 בדצמבר 2006) התשס"ז בטבת ו'
שני רי או  (3-3042 (חמ

המים נציב                                                                                   

היטלי עדכון
לחקלאות, הפקה

לתעשיה
ביתית ולצריכה

__________
.16 עמ' התשנ"ג, ;169 עמ' התשי"ט, 1 ס"ח

.1171 עמ' התשס"ו, 2 ק"ת
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התשס"ז-2007   (אגרות), העסקיים ההגבלים הודעת
התשמ"ט-11989  (אגרות), העסקיים ההגבלים לתקנות תקנה 3(ב) לפי סמכותי בתוקף  

לאמור: מודיע אני העיקריות), התקנות - (להלן

בחודש דצמבר  שפורסם 2006 לעומת המדד דצמבר בחודש שפורסם המדד ירידת עקב .1
התשס"ז (1 בינואר 2007), בטבת י"א ביום החל העיקריות התקנות לפי האגרות 2005, ישתנו

כדלקמן:

שקלים חדשים; 1,932 - יהיה הסכום 2(א) בתקנה (1)

שקלים חדשים. 769 - יהיה הסכום 2(ב) בתקנה (2)

(25 בדצמבר 2006) התשס"ז בטבת ד'
שופט ל, ג משה  (3-2123 (חמ

המשפט בפועל מנהל בתי                                                                                   
__________

.347 עמ' התשס"ו, 473 ועמ' 598; עמ' התשמ"ט, 1 ק"ת

ושאיריהם) הכנסת (חברי השלטון ברשויות משרה לנושאי גמלאות החלטת
התשס"ז-2007   (תיקון),

התשכ"ט- השלטון, ברשויות משרה לנושאי גמלאות לחוק סעיף 1 לפי הסמכות בתוקף  
לאמור: הכנסת ועדת מחליטה ,11969

הכנסת (חברי השלטון ברשויות משרה  לנושאי גמלאות להחלטת 29(א2) בסעיף .1
טלפון משלושה קווי יותר אחד" יבוא "לא נייח "קו טלפון במקום התש"ל-21969, ושאיריהם),

נייחים".

(29 בנובמבר 2006) בכסלו התשס"ז ח'
אברהם רוחמה   (3-193 (חמ

הכנסת ראש ועדת יושבת                                                                                   
__________

.98 עמ' התשכ"ט, 1 ס"ח

.714 עמ' התשס"ו, ;33 עמ' התש"ל, 2 ק"ת

טעות   תיקון
בקובץ שפורסמו התשס"ז-2006, הדרוזית), (העדה (ארגונן) הדתיות העדות בתקנות
להיות צריך הדרוזית)" "(העדה אחרי התקנות, בשם ,162 עמ' התשס"ז, ,6527 התקנות

"(תיקון)".

(3-2507 (חמ

טעות   תיקון
שפורסמה התשס"ו-2006, (מס' 3), למים) (עדכון תעריפים המים 1.1.6 להודעת בסעיף 1(1)  

להיות "1.089". 1089, במקום "1.107" צריך עמ' התשס"ו, ,6509 התקנות בקובץ

(3-807 (חמ

האגרות שינוי

29 תיקון סעיף
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הממשלתי במדפיס והודפס המשפטים, משרד רשומות, במח' סודר  ISSN 0334-7014 חדשים 5.84 שקלים המחיר

טעות   תיקון
שפורסמה התשס"ו-2006, ,(2 (מס' הפקה) היטלי (עדכון המים להודעת (4)1 בסעיף   
 84.76" צריך להיות אגורות למ"ק" 1171, במקום "86.14 עמ' התשס"ו, ,6516 התקנות בקובץ

אגורות למ"ק".

(3-3042 (חמ


