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 לשנת הכספים 2001) (סוגי חברות דלק הפטורות מרישום), התשס״א- 2001 968

 תקנות החשמל(התקנת כבלים במתח שאינו עולה על מתח נמוך)(תיקון), התשם׳יא- 2001 968

 תקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות

 לחיפושי נפט)(תיקון), התשם״א-2001 969

 תקנות הבזק(תשלומים בעד שירותי בזק המפורטים בתוספת לחוק)(תיקון), התשם״א- 2001 969

 צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח)(צומת (מחלף) פילון: צומת ראש פינה),

 התשם״א- 2001 969

 צו המים(קביעת המפלס המותר)(תיקון מס׳ 2), התשס״א-2001 970

 הודעת המים(עדכון תעריפים למים)(מס׳ 5), התשם״א-2001 971

 הודעת המים(עדכון היטלי הפקה), התשם״א-2001 974

 הודעת התעבורה (תוספת אגרה בעבור רשות השידור), התשם״א-2001 974



( פו י ב- אבי  תקנות העבירות המינהליות (קנם במנהלי - עיריית הל־

 (הודאת שעה)(תיקון), התשס״א-2001

, בהסכמת שר  בתוקף סמכותי לפי סעיף ו לחוק העבירות המינהליות, התשמ״ו-985וי

 הפנים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקגות אלה:

 ו. בתקנה 1 לתקנות העבירות המינהליות (קנס מעהלי - עיריית תל־אביב-יפו)

 (הוראת שעה), התש״ס-22000, במקום ״שנה אחת״ יבוא ״שנה ושלושה הודשים״.

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום י״ב באב התשס״א (1 באוגוסט 2001).

 י׳ באב התשס״א (30 ביולי 2001)

י נ ב  ע י פ י ל

 השרה לשיתוף פעולה אזורי

 ממלאת מקום שר המשפטים

 1חמ 3-1922)

 ס״ח התשמ״ו, עמי 31.
 ק״ת התש־ס, עמי 760.

 תקנות ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקעיב

יות הכלכלית לשנת הכספים 2001) (סוגי חברות דלק הפטורות נ  והמדי

 מרישום), התשם׳׳א-2001

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2ו(ג) לחוק ההסדרים במשק המרינה (תיקוני חקיקה להשגה

(להלן - החוק).  יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2001), התשס״א- 2001י

 אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה, ״דלק״, ״חברת דלק״, ״מירשם״ - כהגדרתם בסעיף 9 לחוק.

 2. חברת דלק אשר תחום עיסוקה היחיד הוא שיווק דלק שלא נרכש מחברת דלק

 העוסקת בזיקוק או בייבוא בלבד, תהיה פטורה מרישום במירשם.

 י׳ בתמוז התשס״א (ו ביולי 2001)

ן מ ר ב י ל ר ו ד ג י ב  (חמ 1 ו 3-31) א

 שר התשתיות הלאומיות

 תיקון תקנה ו

 תחילה

 חברות דלק
 פטורות מרישום

 ס״ח התשס״א, עמי 227.

 תקנות החשמל (התקנת כבלים במתח שאינו עולה על מתח נמוך)(תיקון),

 התשס״א-2001

, אני מתקין תקנות אלה:  בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק החשמל, התשי״ד-954וי

 ו. בתקנה 55 לתקנות החשמל (התקנת כבלים במתח שאינו עולה על מתח נמוך),
 התש״ם-2000/ במקום ״שנה מיום פרסומן״ יבוא ״ביום ה׳ בטבת התשס״ב (31 בדצמבר

 2001)״.

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום כ׳ באב התשס״א (9 באוגוסט 2001).

 ב׳ באב התשס״א (22 ביולי 2001)

ן מ ר ב י ר ל ו ד ג י ב  (חמ 3-1234) א
 שר התשתיות הלאומיות

 סייח התשי״ד, עמי 90.
 ק״ת התש״ס, עמי 790.

 תיקון תקנה 55

 תחילה
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 תקנות מם הכנסה (כללים לחישוב המם בשל החזקה ומכירה של וחידות

 השתתפות בשותפות לחיפושי נפט)(תיקון), התשם״א- 2001

, ולפי סעיף 33 לחוק מס  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 20, 31 ו־98 לפקודת מס הכנסה1

, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת,  הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ״ה-21985

 אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 8 לתקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות תיקון תקנה

, במקום הסיפה המתחילה במילים ״ה׳  השתתפות בשותפות לחיפושי נפט) התשמ״ט-1988ג

 בטבת״ יבוא ״ט״ז בטבת התשס״ב (31 בדצמבר 2001)״.

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום ר בטבת התשם״א (1 בינואר 2001). תחילה

ו ביולי 2001)  כ׳ בתמוז התשם״א (ו

ם ו ל  (חמ 34ו2-ג) ס י ל ב ן ש

 שר האוצר

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.
 2 ס־ח התשמ״ה, עמי 172.

 5 ק־ת התשמ״ט, עמי 290: התש״ס, עמי 367.

 תקנות הבזק (תשלומים בעד שירותי בזק המפורטים בתוספת לחוק)(תיקון),

2001  התשס״א-

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5ו(א^) ו־59 לחוק הבזק, התשמ״ב-982ו', בהסכמת שר

 האוצר ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 ו. בתקנות הבזק (תשלומים בעד שירותי בזק המפורטים בתוספת לחוק), התשס״א- תיקון תקנה 1

 ו2200 (להלן - התקנות העיקריות), בתקנה 1, אחרי ההגדרה ״שיחה״ יבוא:

 ״״שירות רט״ך - שירות רדיו טלפון נייד״.

 2. בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות, בסעיף 6, במקום ״בעל רישיון לשירות רדיו תיקון התוספת
״ הראשונה g 0 ך 5 0 א 5 5 6 Q 5 5 Q 5 4 Q S : ¡ QSZך Q 0 5 Q S Q ת ן מ ן ך ו ק ) ה ן ״ ט ת ך ן ר י ך (לןןלן _ ש י י ן ג ן  טק<פ

 יבוא ״בעל רישיון לשירות רט״ן״.

 כ״ה בתמוז התשם״א (16 ביולי 2001)

ן ר י ב ל י ן ב ו א  >חמ 3-2726) ר

 שר התקשורת

 י סייח התשמ״ב, עמי 218; התשפ־א, עמי 218.
 י ק״ת התשס״א, עמי 538.

ל (הגנה ופיתוח)(עומת (מחלף) פילון-, עומת  עו הדרכים ומסילות הברז
 ראש פינה), התשם״א- 2001

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל(הגנה ופיתוח), 1943', אני

 מצווה לאמור:

 עייר 1943, תום׳ ו, עמי 40; סייח התשכ״ו, עמי 4.
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 תחולת הפקודה 1. (א) הפקודה תחול על הצמתים האלה:
 על הדרך

 (ו) הצומת(מחלף) שבו מתחברת דרך מם׳ 90: קטע טבריה - קרית שמונה עם

 דרך מם׳ 89: קטע עוקף צפת5 בנקודת ציון 200.974-262.143 בקירוב:

 (2) הצומת שבו מתחברת דרך מס׳ 90: קטע טבריה - קרית שמונה2 עם דרך מסי

 8676: קטע ראש פינה:

 (ב) גבולות קטעי הדרך עוברים בגושים ובחלקות המפורטים בתוספת והמסומנים,

 לשם זיהוי, בקווים אדומים במפה מם׳ ב/7795 הערובה בקנה מידה 1:2,500 והחתומה ביד

 שר התחבורה ביום ב׳ באב התשם״א (22 ביולי 2001).

 רשות לעיין 2. העתק המפה האמורה בסעיף ו(ב) נמצא במחלקת עבודות ציבוריות מחוז הצפון, דרך

ה החטיבות, נצרת עילית, ובל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות. פ מ  ב

 תוספת

 (סעיף ו(ב»

9 ,8 ,7 ,4 ,2 13548 

1 13553 

46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,38 ,37 ,36 ,35 ,34 ,33 ,32 ,31 ,30 13943 

43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,38 ,34 ,33 ,26 ,25 ,19 ,18 ,13 ,12 ,5 ,4 13961 

 ב׳ באב התשס״א (22 ביולי 2001)

ה נ ם ס י ר פ  (חמ 3-162) א

 שר התחבורה

 ק״ת התשכ״ד, עמי 816.
 ג ק״ת התשנ״ב. עמי 1510.

2001  עו המים (קביעת המפלס המותר)(תיקון מם׳ 2), התשס״א-

, אני  בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות המים (ויסות מפלס הבנרת), התשב״ח-1967י

 מצווה לאמור:

, במקום סעיף קטן(ב)  תיקון סעיף ו 1. בסעיף ו לצו המים (קביעת המפלס המותר), התשכ״ח-21968
 יבוא:

 ״(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), בתקופה שבין י״ג באב התשם״א (2 באוגוסט

 2001) ובין י״ט באדר א׳ התשם״ד (28 בפברואר 2004), יכול שהרום המינימלי יהיה ער

 215.5 מטרים מתחת לפני הים.״

 י״ג באב התשס״א (2 באוגוסט 2001)

ל ן ט ו ע מ  >חמ 3-1381) ש

 נציב המים

 ק״ת התשכ״ח, עמי 355.
 ק״ת התשכ״ת, עמי 883; התשס״א, עמי 536.
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2001  הודעת המים (עדכון תעריפים למים)(מם׳ 5), התשם״א-

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2ווא(ב) לחוק המים, התשי״ט-959וי (להלן - החוק), אני

 מודיע בזה לאמור:

 1. היות שחלפו שישה חודשים מיום הקביעה של תעריפי המים לחקלאות על פי סעיף עדכון תעריפי

ף מים לחקלאות ו ע ע ס ב ן ק ל ה ם ם ב ו י ו נ ו ן ש ל  12וא לחוק והיות שבתקופת ששת החודשים האמורים ח

 112א לחוק בשיעור של 1.4%-, לפיכך נוסח פסקה (1) של תקנה 7 לתקנות המים (תעריפי

 מים המסופקים מאת מקורות), התשמ״ז-987ו/ הוא מיום י׳ בתמוז התשס״א (ו ביולי 2001)

 כדלקמן:

 ״(ו) מים לחקלאות

 בפסקה זו -

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

 ״שנת הרישוי״ - השנה השוטפת לפי הלוח הגרגוריאני;

 ״כמות 1989״ - במות המים שהוקצתה מחברת מקורות לצרכן בדין, לחקלאות, בשנת הרישוי

 1989, לרבות בל השינויים כדין שנעשו בה מאז ועד לפרםומן של תקנות המים (תעריפי

, ובמקרים מיוחדים שיקבע נציב  מים המסופקים מאת מקורות)(תיקון), התשנ״ג-1993ג

 המים אף לאחר פרסומן, אך למעט מים שהוגדרו ברישיון ההפקה כמים זמניים או

 חד־פעמיים-,

 ״כמות אי״ - 50% מכמות 1989;

 ״כמות בי״ - 30% מכמות 1989;

 ״כמות ג״׳ - ההפרש שבין כמות המים שהוקצתה מחברת מקורות לצרכן כדין, לחקלאות,

 בשנת הרישוי לבין כמות א׳ וכמות ב׳ יחריו.

 1.1 מים שפירים
 תעריף בעד כמות המים

 המוקצית בכל חודשי השנה
 שם מפעל מקורות בשקלים חדשים למ״ק

 1.1.1 עמק הירדן(תחום המועצה האזורית בית שאן) 0.560

 1.1.2 בית שאן קידוחים 0.661

 1.1.3 בית שאן מעיינות, לרבות מים לבריכות דגים 0.167

 1.1.4 שפעה - מילוי מאגרי שפעה 0.292

 1.1.5 שפעה . 0.226

 1.1.6 עמק הירדן 0.696

 1.1.7 רמת הגולן - מים המסופקים לנמנים עם אגודת המים

 ״מי גולן״ - בשנות הרישוי 2001-1999 - התעריף המשוקלל

 של תעריפי כמות א׳, כמות בד׳ וכמות ג׳ הנקובים בפסקה 1.1.8,

 בהפחתה של 8%.

 סייח התשי״ט, עמי 169; התשנ״ג, עמי 16.
 ; ק״ת התשמ״ז, עמי 1109׳, התש״ס, עמי 779: התשס״א, עמי 859.

 5 ק״ת התשנ״ג, עמי 1162.
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 תעריף בעד כמות המים
 המוקצית בכל חודשי השנה

 שם מפעל מקורות בשקלים חדשים למיק

 1.1.8 רמת הגולן(למעט מים המסופקים לנמנים עם אגודת המים

 ״מי גולן״), עמק מזרחי(למעט קולחי חיפה המסופקים לתשלובת

 הקישון) ובל שאר מפעלי מקורות -

 ו. תעריף לכמות א׳ 0.808

 2. תעריף לכמות ב׳ 0.973

 3. תעריף לכמות ג׳ 1.305

 1.1.9 לכל כמות מים שתינתן כדין כתוספת לכמות המים

 שהוקצתה מחברת מקורות לצרכן לחקלאות בשנת הרישוי 1.305

 1.1.10 מי שהוקצבו לו כרין לראשונה מים לחקלאות מחברת

 מקורות לאחר שנת הרישוי 1989, יראו את כמות המים

 שהוקצבה לו בשנה הראשונה כאילו היתה ״כמות 1989״

 לענין תעריפים אלה.

 1.2 שפד״ן

 לכמות המים שהוקצתה בשנת הרישוי -

 1.2.1 תעריף לכמות המים הנצרכת בחודשים נובמבר-אפריל 0.654

 1.2.2 תעריף לכמות המים הנצרכת בחודשים מאי-אוקטובר ו0.69

 1.2.3 תעריף לבמות המים העולה על כמות המים שהוקצתה -

 תעריף משוקלל המורכב מ־50% מהתעריף לכמות אי, 30% מה,;עריף לכמות

 ב; ו־20% מהתעריף לכמות גי, הנקובים בפסקת משנה 1.1.8 (להלן - התעריף

 המשוקלל), בתוספת 0.96 שקלים חדשים למ״ק.

 1.3 קולחין

 1.3.1 תעריף ל־50% מבמות המים שהוקצתה בשנת הרישוי 0.572

 1.3.2 תעריף לכל יתר כמות המים הנצרכת 0.445

 1.4 מים לשמירת ערבי טבע

 מקום שכרוכה עלות כלשהי בהזרמתם של מים שהגדיר נציב המים כמיועדים
 לשמירת ערבי טבע, יהיה התעריף בגובה העלות האמורה, בפי שאישרה מראש

 בידי נציב המים.

 1.5 תעריפים מיוחדים

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

 חולתא - למדגה 0.137

 מי שקמה 0.222

 מעלה גמלא 0.333

 גבעת יואב - לבננות 0.457
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 1.6 מים מליחים

 (1) בפסקת משגה זו, ״תעריף הבסיס״ - התעריף המשוקלל של תעריפי כמות אי;

 כמות ב׳ וכמות ג׳ למים לחקלאות המסופקים מאת מקורות, כפי שהם

 מתעדכנים ומתפרסמים מפעם לפעם ברשומות, בהפחתה של 8 אחוזים.

 (2) לכמות המים שהוקצתה בשנת הרישוי - מים שמוליכותם החשמלית -

 א. בין 1.9 דציסימנס למטר ובין 2.65 דציםימנם למטר - תעריף הבסיס

 בהפחתה של 10 אחוזים;

 ב. בין 2.65 דציםימנס למטר ובין 3.4 דציםימנם למטר - תעריף הבסיס

 בהפחתה של 16 אחוזים:

 ג. בין 3.4 דציםימנם למטר ובין 4.1 דציסימנס למטר - תעריף הבסיס

 בהפחתה של 24 אחוזים;

 ד. בין 4.1 דציסימנם למטר ובין 4.8 דציסימנם למטר - תעריף הבסיס

 בהפחתה של 30 אחוזים:

 ה. בין 4.8 דציםימנם למטר ובין 5.2 דציםימנס למטר - תעריף הבסיס

 בהפחתה של 34 אחוזים:

 ו. מעל 5.2 רציםימנס למטר - תעריף הבסיס בהפחתה של 40 אחוזים.

 (3) במפעל ערבה, במפעל כיכר סדום ובמפעל נגב של מקורות - מים שתכולת

 הםולפטים בהם עולה על 1,600 מיליגרם לליטר, או מים שרמת הברזל

 המומס בהם מעל 0.3 מיליגרם לליטר או מים שרמת המימן הגופרי בהם מעל

 0.5 מיליגרם לליטר או צירוף של כל שניים מהם, והמוליכות החשמלית

 שלהם נמוכה מ־3.4 דציםימנם למטר - תעריף הבסיס, בהפחתה של 25

 אחוזים.

 (3א) במפעל ערבה ובמפעל נגב של מקורות, יהיה התעריף 0.775 שקלים חדשים

 למ״ק במקום תעריף הבסיס שבפרטים (1) עד (3).

 (4) א. קביעת המוליכות החשמלית והיונים המומסים לענין תקנה זו תיעשה

 בידי מקורות:

 ב. הקביעה כאמור תיעשה על סמך דגימה של מים, שתיעריך אחת לשנה,

 בחודש אוקטובר של אותה שנה: הקביעה תהווה בסיס לתעריף המים

 המליחים בשנת הרישוי העוקבת, ולא ייעשה שינוי בתעריף המים

 כאמור במהלך שגת הרישוי;

 ג. הדגימה של המים תילקח בנקודה שבה מועברים המים מרשות הספק

 לרשות הצרכן(נקודת המעבר);

 ד. הדגימה של המים תילקח על ידי נציג מוסמך של מקורות, בנוכחות

 הצרכן או נציג מטעמו:

 ה. תוצאות הדגימות יועברו על ירי מקורות לנציבות המים, לא יאוחר

 מיום 15 בחודש נובמבר של כל שגה: עותק מתוצאות הדגימות תעביר

 מקורות לצרכן 10 ימים לפחות לפני כן.

 (5) הזכאות לענין תקנה זו לגבי מים שאינם מזוהים כמים מליחים בעת

 התקנתה, תקום רק עם הגשת בקשה בכתב לנציב המים ותחל רק בשנת

 הרישוי העוקבת.
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 (6) פסקת משנה (2)א ער ו תחול באזורים האלה בלבד או בחלקים מהם, על פי

 קביעת יציב המים: עמק הירדן: בקעת הירדן; עמק בית שאן: עמק חרוד: עמק

 יזרעאל; עמק זבולון: חוף הכרמל: הנגב הצפון מערבי: הר הנגב: מדבר

 יהודה: ערבה: כיכר סדום.״

 כ״ח בתמוז התשם״א (19 ביולי 2001)

ן טל ו ע מ  >חמ 5-807) ש

 נציב המים

 הודעת המים (עדכון היטלי הפקה), התשם׳׳א-2001

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 12וא(ב) ו־60ו(ג) לחוק המים, התשי״ט-1959' (להלן -

 החוק), אני מודיע יזה לאמור:

 עדכון היטלי 1. היות שחלפו שישה חודשים מיום הקביעה של היטלי הפקה והיות שבתקופת ששת

ה החודשים האמורים חלו שינויים בסל הקובע לפי סעיף 2ו1א לחוק בשיעור של 1.4%- ק פ  ה

 לפיכך שיעורי היטלי ההפקה שישלמו מפיקי מים ממקורות המים השפירים הם מיום י׳

 בתמוז התשס״א (1 ביולי 2001) כדלקמן:

 (א) באקוויפר החוף:

 (1) מים לצריכה חקלאית - 58.51 אג׳ למ״ק:

 (2) מים לצריכה תעשייתית - 50.18 אג׳ למ״ק:

 (3) מים לצריבה ביתית - 42.40 אג־ למ״ק.

 (ב) באקוויפר שאינו אקוויפר החוף:

 מים לכל מטרות הצריבה - 39.44 אג׳ למ״ק.

 כ״ח בתמוז התשס״א (19 ביולי׳ 2001)
ן טל ו ע מ  (חמ 5-1042) ש
 נציב המים

 סייח התשי״ט, עמי 169; התשנ״ג, עמי 16: התשנ״ט, עמי 1150.

 הודעת התעבורה (תוספת אגרה בעבור רשות השידור), התשס״א- 2001

, אני מודיע לאמור:  בתוקף סמכותי לפי סעיף 84 לפקודת התעבורה1

 תוספת אגרה 1. עקב עליית המדד שפורסם לחודש יוני 2001 לעומת המדד שפורסם לחודש יוני 2000,
 בעבור רשות ז ז ,

 השידור יהיה הסכום הנוסף לאגרת רישיון לרכב מנועי, בעבור רשות השידור, בסך של 123 שקלים

 חדשים, החל ביום י״ג באלול התשס״א (ו בספטמבר 2001).

 ב׳ באב התשס״א (22 ביולי 2001)
ן ס ל מ ן ו י ן צ  (חמ ג5-8) ב

 המנהל הכללי של משרד התחבורה

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש ד, עמי גלו: סייח התשנ״ו, עמי 82: ק״ת התש״ס, עמי 528.
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