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אכרזת התקנים )תקן רשמי( )מס' 7( )תיקון(, התשס"ט―2009

  בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	8)ג(	לחוק	התקנים,	התשי"ג-11953,	אני	מכריז	לאמור:

בסעיף	3	לאכרזת	התקנים	)תקן	רשמי(	)מס'	7(,	התשס"ט-22009,	במקום	"60	ימים"	יבוא	 	�1
"150	ימים"�

ג'	בסיוון	התשס"ט	)26	במאי	2009(
ר עז אלי 	 בן 	 ) פואד ( 	 ן מי בני )חמ	3-95(  
שר	התעשיה	המסחר	והתעסוקה 	 	

__________
	ס"ח	התשי"ג,	עמ'	30;	התשנ"ח,	עמ'	52� 1

	ק"ת	התשס"ט,	עמ'	819� 2

כללי שירות המדינה )מינויים( )מכרזים, בחינות ומבחנים( )תיקון(, 
התשס"ט-2009

	בתוקף	סמכותה	לפי	סעיף	חוק	שירות	המדינה	)מינויים(,	התשי"ט-11959,	קובעת	ועדת	 	
השירות	כללים	אלה:	

במקום	סעיף	1	לכללי	שירות	המדינה	)מינויים(	)מכרזים,	בחינות	ומבחנים(,	התשכ"א- 	�1
21961	)להלן	-	הכללים(	יבוא:

	הכרזה	בפומבי	על	משרה	לפי	סעיף	19	לחוק	)להלן	-	מכרז(	תפורסם	“פרטי	מכרז	 �1
בדרכים	הקבועות	בסעיף	2	ותכיל	פרטים	אלה	לפחות:

	בפרסום	לפי	סעיף	2)א()1(	-	 )1(

המשרד	הממשלתי	או	היחידה	שמשובצת	בה	המשרה	 )א(	
ותיאור	המשרה;	

דרגת	המשרה	או	השכר	שישולם	למועמד	שיתמנה; )ב(	

נתונים	אישיים	ודרישות	סף	למילוי	המשרה; )ג(	

דרישות	מיוחדות	למילוי	המשרה; )ד(	

המען	להגשת	בקשה	למשרה	והדרכים	לכך;	 )ה(	

המועד	האחרון	להגשת	בקשה	למשרה; )ו(	

היחידה	 או	 הממשלתי	 המשרד	 	- 2)א()2(	 סעיף	 לפי	 	בפרסום	 )2(
שמשובצת	בה	המשרה,	תיאור	המשרה	או	סוג	העיסוק	וכתובת	אתר	

האינטרנט	שיפורסם	בו	הנוסח	המלא	של	המכרז�"	

	במקום	סעיף	2	לכללים	יבוא:	 �2

	מכרז	יפורסם	בדרכים	אלה:“דרכי	פרסום	מכרז 	)א( �2

ושל	 המדינה	 שירות	 נציבות	 של	 האינטרנט	 	באתר	 )1(
המשרד	או	של	היחידה	הממשלתית	שמשובצת	בהם	המשרה	

המוכרזת;	

תיקון סעיף 3

__________
	ס"ח	התשי"ט,	עמ'	86� 1

	ק"ת	התשכ"א,	עמ'	1588;	התשס"ז,	עמ'	164	ועמ'	272� 2

החלפת סעיף 2

החלפת סעיף 1
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שאחד	 העברית,	 בשפה	 לפחות	 יומיים	 עיתונים	 בשני	 	)2(
מהם	הוא	עיתון	נפוץ	כמשמעותו	בסעיף	1א)ב(	לחוק	התכנון	
והבניה,	התשכ"ה-31965,	ובעיתון	המתפרסם	בשפה	הערבית�

	נציב	שירות	המדינה	רשאי,	בשים	לב,	בין	השאר,	לאופייה	של	 )ב(
המשרה	או	להיקף	השימוש	באינטרנט	בידי	מועמדים	פוטנציאליים	
לסוג	המשרה	האמור,	לקבוע	סוגי	מכרזים	שבהם	תפורסם	ההודעה,	
נוסף	על	הפרסום	באתר	האינטרנט,	בנוסח	מלא	גם	בשני	עיתונים	

נפוצים	ובעיתון	בשפה	הערבית�"	

	בסעיף	4	לכללים	-		 �3
	במקום	“7	ימים"	יבוא	“14	ימים"; )1(

	בסופו	יבוא	“ואולם	נציב	שירות	המדינה	או	מי	שהוא	הסמיכו	לכך	רשאי,	מטעמים	 )2(
מיוחדים	שירשמו,	להורות	על	קיצור	התקופה	כאמור,	בהודעה	שתפורסם	בדרך	שפורסם	

המכרז"�

	בסעיף	7	לכללים	-	 �4
	במקום	“ימציא	לנציב	השירות,	על	פי	דרישתו"	יבוא	“יצרף	לבקשתו"; )1(

	במקום	“וכן	על	כל"	יבוא		“או	לכל"� )2(

	בסעיף	19	לכללים,	המילים	“למעט	הזמנת	מגיש	בקשה	כאמור	בסעיף	5)2("	-	יימחקו�	 �5
	בסעיף	36א	לכללים	- �6

	בסעיף	קטן	)א(,	המילים	“בסעיף	36)ב(	או"	-	יימחקו; )1(

	אחרי	סעיף	קטן	)ג(	יבוא:	 )2(

	הוזמנו	חברי	ועדת	בוחנים	כאמור	בסעיף	36)ב(,	מניין	חוקי	בישיבת	הוועדה	 “)ד(
הוא	שלושה	מחבריה,	ובהם	היושב	ראש,	חבר	אחד	שאינו	עובד	המדינה,	ונציג	
ובלבד	שהוא	הממונה	הישיר	על	העובד	שימונה	למשרה	 המשרד	הנוגע	בדבר,	

המוכרזת	או	מי	מטעמו�"

כ"ז	בניסן	התשס"ט	)21	באפריל	2009(

לנדר הו שמואל	 )חמ	3-494(  
יושב	ראש	ועדת	שירות	המדינה 	 	

__________
	ס"ח	התשכ"ה,	עמ'	307� 3

הודעת המים )עדכון תעריפים למתן שירותי תשתית ברמת הגולן( )מס' 3(, 
התשס"ט-2009

ברמת	 תשתית	 שירותי	 למתן	 )תעריפים	 המים	 לכללי	 4)ב(	 סעיף	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
הגולן(,	התשס"ז-12007	)להלן	-	הכללים(,	אני	מודיע	בזה	לאמור:

112א)א(	 סעיף	 לפי	 מים	 לדמי	 תעריפים	 שנקבעו	 מיום	 חודשים	 שישה	 וחלפו	 הואיל	 	�1
יעודכנו	 ל–2%�0)-(,	 הגיע	 הכללי	 המדד	 שיעור	 ושינוי	 התשי"ט-21959,	 המים,	 לחוק	
התעריפים	לדמי	מים	לפי	סעיף	4)א()1(,	כך	שהתעריפים	בפסקאות	)1()א(	ו–)ג(	עד	)ח(	
ו–)2()א(	עד	)ד(,	לסעיף	3	לכללים,	החל	ביום	כ"ב	בשבט	התשס"ט	)16	בפברואר	2009(,	

הוא	כדלהלן:
__________

	ק"ת	התשס"ז,	עמ'	1107;	התשס"ט,	עמ'	67	ועמ'	316� 1

	ס"ח	התשי"ט,	עמ'	169;	התשס"ו,	עמ'	331� 2

תיקון סעיף 4

תיקון סעיף 7

תיקון סעיף 19

תיקון סעיף 36א

עדכון התעריפים 
לאספקת מים 
ולשאיבת מים
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השירות
התעריפים	)בשקלים	

חדשים	למ"ק(

	אספקת	מים	- )1(

	מחמת	גדר,	על	תעריף	זה	תיווסף	עלות	החשמל	בפועל 243�0"")א(

	בחיבורי	מקבל	השירות	באזור	לחץ	אביטל	651 198�0")ג(

	בחיבורי	מקבל	השירות	באזור	לחץ	רמתניה	636 659�0)ד(

חמה	 ומבוא	 	664 על	 אל	 לחץ	 באזור	 השירות	 מקבל	 	בחיבורי	 )ה(
669,	670,	תעריף	זה	אינו	כולל	תשלום	בעד	שירות	השאיבה	כאמור	

בפסקאות	משנה	2)א(	ו–2)ב(

0�255

	בחיבורי	מקבל	השירות	באזור	לחץ	חיתל	639 094�0)ו(

	בחיבורי	מקבל	השירות	באזור	לחץ	צומת	ארבעת	הכבישים	666 129�0)ז(

	,638 ישראל	 בני	 מאגרים	 לחץ	 באזור	 השירות	 מקבל	 	בחיבורי	 )ח(
תעריף	זה	אינו	כולל	תשלום	בעד	שירות	השאיבה	מתחנת	מאגר	בני	

ישראל,	כאמור	בפסקת	משנה	2)ד(

0�168

	שאיבת	מים	- )2(

	בתחנת	אל	על 063�0)א(

	בתחנת	מבוא	חמה 109�0)ב(

	בתחנת	חיתל 060�0)ג(

	בתחנת	בני	ישראל 084�0")ד(

כ"ו	באייר	התשס"ט	)20	במאי	2009(
י שנ 	 י ר או 	 	 )חמ	3-3606(

מנהל	הרשות	הממשלתית	למים	ולביוב 	 	

הודעת המים )עדכון תעריפים למתן שירותי תשתית ברמת הגולן( )מס' 4(, 
התשס"ט-2009

ברמת	 תשתית	 שירותי	 למתן	 )תעריפים	 המים	 לכללי	 4)ב(	 סעיף	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
הגולן(,	התשס"ז-12007	)להלן	-	הכללים(,	אני	מודיע	בזה	לאמור:

הרשות	 ידי	 על	 לזמן	 מזמן	 מתעדכנים	 שהם	 כפי	 החשמל,	 תעריפי	 וממוצע	 הואיל	 	�1
לשירותים	ציבוריים	-	חשמל,	כמשמעותה	בחוק	משק	החשמל,	התשנ"ו-21996,	השתנה,		
ב–66%�1)-(,	עודכנו	התעריפים	לדמי	מים	לפי	סעיף	4)א()2(	לכללים,	כך	שנוסח	סעיף	

3)1()ב(	לכללים,	מיום	י"ג	באייר	התשס"ט	)7	במאי	2009(,	הוא	כלקמן:

	משדה	קידוחי	אלוני	הבשן	למילוי	מאגרים	- ")ב(

בדרום	רמת	הגולן 	)1(0�522

בצפון	רמת	הגולן 	)2("0�889

כ"ו	באייר	התשס"ט	)20	במאי	2009(
י שנ 	 י ר או 	 	 )חמ	3-3606(

מנהל	הרשות	הממשלתית	למים	ולביוב 	 	
__________

	ק"ת	התשס"ז,	עמ'	1107;	התשס"ט,	עמ'	67,	עמ'	316	ועמ'	935� 1

	ס"ח	התשנ"ו,	עמ'	208� 2

עדכון 
התעריפים למים 

משדה קידוחי 
אלוני הבשן 

למילוי מאגרים




