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עמוד

1080 התשס"ו-2006 . . .   (תיקון), שעה) (הוראת עקיף) ונזק מלחמה (נזק פיצויים) (תשלום פיצויים וקרן רכוש מס תקנות
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1094 התשס"ו-2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ,(2 רשמי) (מס' (תקן אכרזת התקנים
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עקיף) ונזק מלחמה (נזק פיצויים) (תשלום פיצויים וקרן רכוש מס תקנות
(תיקון), התשס"ו-2006  (הוראת שעה)

התשכ"א-11961, פיצויים, וקרן רכוש מס לחוק ו–65 לפי סעיפים 36(א) בתוקף סמכותי  
אלה: תקנות מתקין אני הכנסת, של הכספים ועדת ובאישור

עקיף)  ונזק מלחמה (נזק פיצויים) (תשלום פיצויים וקרן רכוש מס לתקנות  1 בתקנה .1
 - - הוראת השעה) התשס"ו-22006 (להלן שעה), (הוראת

שאירע"; באזור הגבלה נזק "לענין יבוא שמיום" לפני "בתקופה ברישה, (1)

- (2) בפסקה (1)

- (א) משנה בפסקת (א)

- משנה (2) (1) בפסקת

יבוא: במקום פסקת משנה (ב) (א)

נאמר: ו–(ב) (א) משנה פסקאות במקום "(ב)

להלן: כמפורט בחקלאות, "(א)

מוכפל כשהוא הייצור הוצאות סכום - פרי עצי מטע (1)
התוצאה כאשר לפיצוי ובמספר הדונמים, קטיף ימי במספר

ימי קטיף; מחולקת במספר

- - עופות פטם) (להלן פיטום גידול עופות לצורכי (2)

חלקה, או שלהם, המתוכננת השיווק שתקופת (א)
ב' בחלק  הנקובים  מהימים  יותר  או באחד  חלה 
לגידולם, הלול בו שמצוי האזור לגבי השניה, לתוספת
- האמורה התקופה תום עד נעשה בפועל ושיווקם
ב–366 שקלים  מוכפל כשהוא ששווקו העופות משקל
העופות ומשקל היה לענין פסקה זו, טונה; לכל חדשים
366 שקלים  של שווה לטונה אחת, יוכפל הסכום אינו

חדשים ביחס שבין אותו משקל לבין טונה אחת;

לאחר חלה שלהם, המתוכננת השיווק שתקופת (ב)
ב' בחלק הנקובים הימים מבין ביותר המאוחר המועד
לגידולם הלול בו שמצוי האזור לגבי השניה לתוספת
המוקדם המועד לפני בלול לראשונה שוכנו והם
בו הלול שמצוי ימים לגבי האזור אותם ביותר מבין
כשהוא בלול המשוכנים העופות מספר - האמור

שקלים חדשים; ב–0.157 מוכפל

השיווק מועד - ו–(ב) (א) משנה פסקאות לענין (ג)
בלול העופות של לראשונה שיכונם מועד בפועל,
ייקבעו הענין, לפי כאמור, ששוכנו העופות ומספר
הלול לענף המועצה  שאישרה משלוח תעודות  לפי
השיווק ותקופת הלול, לענף המועצה בחוק שהוקמה

1 תיקון תקנה

__________
.100 עמ' התשכ"א, 1 ס"ח

.1022 עמ' התשס"ו, 2 ק"ת
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טופס לפי האמורה, המועצה בידי אושרה המתוכננת
המנהל; שקבע

לשיווק מאכל  ביצי של הטלה  לצורכי  עופות גידול  (3)
- להטלה) עופות - (להלן

500,000 ביצי  בגובה של אישית מכסה בעל (א) לגבי
מוכפל  כשהוא  מאכל ביצת ממחיר   150% - מאכל
השניה לתוספת ב' בחלק הנקובים הימים במספר
העופות של לגידולם  הלול בו שמצוי האזור  לגבי

וב–300; להטלה

של בגובה  שאינה אישית מכסה בעל (ב) לגבי
(א)  משנה פסקת הוראות יחולו מאכל, 500,000 ביצי
300 יוכפל ביחס שבין גובה המכסה  של הסך ואולם

;500,000 לבין האישית

או פטם עופות עצי פרי, גידול מטע שאינם ענפים (4)
תפוקה לפי אבדן שיחושב הנזק סכום - עופות להטלה גידול

הייצור הנחסכות; הוצאות בניכוי ייצור אותו גורם לגבי

- תיירותית אטרקציה או אירוח כפרי חדר אירוח, ביחידת (ב)

ההוצאה משלים - מורחב עסק שאינו עסק לגבי (1)
2005 לבין  בשנת פדיון בין בהפרש מוכפל כשהוא הנחסכת
יראו שלילי, ההפרש היה ואם הפיצוי, בתקופת הפדיון

ההפרש אפס; כאילו היה

הנחסכת כשהוא ההוצאה משלים - מורחב לגבי עסק (2)
בתקופת  הפדיון 2005 לבין מוכפל בהפרש שבין פדיון בשנת
שהיו החדרים מספר שבין ביחס מוכפל כשהוא הפיצוי,
מספר לבין (30 ביוני 2006) התשס"ו בתמוז ד' ביום בעסק
(31 בדצמבר  התשס"ו בכסלו ל' ביום בעסק שהיו החדרים
יראו כאילו היה ההפרש ואם היה ההפרש שלילי, ,(2005

אפס;";

אחרי בה, המובאת (ג)(2)(ז) משנה בפסקת  (ג), משנה בפסקת  (ב)
בשירותים או במסחר בתעשיה, "העוסק יבוא האמור" בחוק "כהגדרתו

בלבד";

משנה (4)(ה), בסופה יבוא: (2) בפסקת

- הנחסכת" ההוצאה ""משלים

;68% - אירוח יחידת לגבי (1)

;78% אירוח כפרי - (2) לגבי חדר

שיעור  98% לבין שבין ההפרש - תיירותית אטרקציה לגבי (3)
הכספיים בהתאם לדוחות להכנסות המשתנות ביחס ההוצאות
תיירותית אטרקציה שהוא חדש עסק ולגבי ,2005 לשנת העסק של
בהתאם לדוחות להכנסות ביחס תיירותיות, סוגי אטרקציות או

;2005 בשנת במהותו לו הדומה עסק של הכספים
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שר תיירות שקבע סוגי אתרי או תיירות - אתר "אטרקציה תיירותית"
התיירות; שר עם בהתייעצות האוצר,

- "2005 בשנת "פדיון

הפדיון - מורחב עסק שאינו או חדש עסק שאינו עסק לגבי (1)
מוכפל  כשהוא הפיצוי לתקופת המקבילה 2005 בתקופה בשנת
מוסף, ערך מס בחוק כמשמעותו עסקאותיו, מחזור שבין ביחס

מחזור  לבין  2006 ויוני מאי אפריל, בחודשים התשל"ו-1975,
או הפדיון היה ואם ,2005 בשנת האמורים בחודשים עסקאותיו
האמורים יותר מהחודשים או באחד של הניזוק עסקאותיו מחזור
אירוח בחדר או אירוח לפעילות ביחידת נוספת פעילות כולל
יחושב האמור היחס הענין, לפי תיירותית, באטרקציה או כפרי
אירוח מחדר או אירוח מיחידת הכנסותיו כל סך שבין היחס לפי
אפריל, מאי בחודשים תיירותית, לפי הענין, מאטרקציה כפרי או
האמורים בשנת  בחודשים כאמור הכנסותיו כל 2006 לבין סך ויוני

;2005

שקלים   430 של סכום - אירוח  ביחידת חדש עסק  לגבי (2)
הפיצוי תקופת שבהגדרה הימים במספר מוכפל כשהוא חדשים
הלינה חדרי ובמספר כפרי אירוח חדר שאינה אירוח יחידת לגבי
השני מלון ברבעון בבתי פדיון מלינות שבין כאמור וביחס ביחידה
שנת  של השני ברבעון מלון בבתי מלינות פדיון 2006 לבין שנת של
בפרסומי שנקבע - כפי מלון" בבתי "פדיון מלינות זה, לענין ;2005

לסטטיסטיקה; המרכזית הלשכה

338 שקלים  של סכום כפרי - אירוח בחדר עסק חדש לגבי (3)
הפיצוי תקופת שבהגדרה הימים במספר מוכפל כשהוא חדשים
פדיון שבין וביחס כאמור החדרים כל ובסך כפרי אירוח חדר לגבי
פדיון  לבין  2006 שנת של השני ברבעון כפרי באירוח מלינות
לענין זה, "פדיון ;2005 שנת של השני ברבעון כפרי באירוח מלינות
המרכזית הלשכה בפרסומי שנקבע כפי - כפרי" באירוח מלינות

לסטטיסטיקה;

אטרקציות או סוגי תיירותית אטרקציה חדש שהוא עסק לגבי (4)
בסוג ליום הממוצעת להכנסה בהתאם יומי פדיון - תיירותיות
במספר מוכפל כשהוא ,2005 בשנת במהותו  לו הדומה עיסוק 
תיירותית אטרקציה לגבי הפיצוי" "תקופת שבהגדרה הימים
שנת של השני ברבעון כפרי באירוח מלינות פדיון שבין וביחס
שנת 2005; של השני ברבעון כפרי באירוח מלינות פדיון 2006 לבין
בפרסומי שנקבע כפי - כפרי" באירוח מלינות "פדיון זה, לענין

לסטטיסטיקה; המרכזית הלשכה

מוכפל כשהוא בפסקה (1) כאמור הפדיון - מורחב עסק (5) לגבי
הענין, לפי בעסק, היחידות שהיו החדרים או מספר שבין ביחס
או החדרים מספר לבין (31 בדצמבר 2005) התשס"ו בכסלו ל' ביום

(30 ביוני 2006); התשס"ו בתמוז ד' ביום כאמור היחידות

השלישית; בתוספת ב' בטבלה בטור פרי המפורט זן - פרי" עצי "זן
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מציעים בו או שמספקים הכפרי, במגזר מקום, - כפרי" אירוח  "חדר
התיירות; משרד זה שירותי לינה, שאישר לענין בתמורה, בו, לספק
ובלבד שלכל קיבוץ - לגבי מקום שאינו כפרי" "מגזר זה, לענין 
הלינה שחדרי - ובלבד קיבוץ ולגבי חדרי לינה, עשרה עד ניזוק
להלין עד ניתן מהם אחד ושבכל הקיבוץ שטח בתוך שבו מפוזרים

אחת; אנשים בעת ובעונה חמישה

ושיווק), הלול (ייצור לענף המועצה חוק - לענף הלול" המועצה "חוק
התשכ"ד-31963;

פנסיון, שאינם או מרגוע בית מלון, בית הארחה, בית - "יחידת אירוח"
התיירות; משרד זה לענין שאישר כפרי, אירוח חדר

מאכל, ביצת לייצור התחשיבית  העלות  - מאכל" ביצת "מחיר
סובסידיות (תשלום  הגליל לתקנות  2(א) בתקנה כמשמעותה

התשנ"ח-41998; מכסות), לבעלי

,2006 המס בשנת  לעסק משמש שיבולם  פרי עצי  - פרי" עצי "מטע 
השלישית; בטבלה שבתוספת בטור א' מפורט שמינם

,2006 מאכל לשיווק בשנת ביצי לייצור אישית מכסה "מכסה אישית" -
מכסות בדבר (כללים הלול לענף המועצה בתקנות כמשמעותה

התשס"ו-52005; ,(2006 בשנת לשיווק מאכל ביצי לייצור

זן עצי פרי, קטיף של בהם שמתבצע הימים מספר "מספר ימי קטיף" -
השלישית; שבתוספת בטבלה ד' בטור המפורט

מתוך מספר הקטיף פעילות הפסקת ימי סך - לפיצוי" קטיף "מספר ימי
בו שמצוי האזור לגבי השניה, לתוספת ב' בחלק הנקובים הימים

מטע; אותו הפרי ושחלו בתקופת הקטיף של עצי מטע

השנתיות ליחידת דונם כל הוצאות הייצור סך - "סכום הוצאות ייצור"
השלישית; בתוספת שבטבלה ג' בטור המפורט פרי, עצי זן של

בניסן כ"ב שמיום בתקופה החלה שפעילותו עסק - חדש" "עסק
ביוני   30) התשס"ו  בתמוז  ד' יום  עד  (2005 במאי   1) התשס"ה
תום עד עסקו פתיחת המסים בישראל על לרשות והודיע ,(2006

האמורה; התקופה

האירוח חדרי או שלו האירוח יחידות שמספר עסק - מורחב" "עסק
בטבת  א' בתקופה שבין ב–30% לפחות גדל לפי הענין, שלו, הכפרי
התשס"ו (30 ביוני 2006), בתמוז ד' (1 בינואר 2006) לבין התשס"ו
הכפרי חדרי האירוח או שלו האירוח למספר יחידות בהשוואה
ובלבד (31 בדצמבר 2005), בכסלו התשס"ו ל' ביום לפי הענין, שלו,

התיירות; ההרחבה אושר בידי משרד ששיעור

כפרי אירוח חדר אירוח, מפעילות של יחידת ההכנסות סך - "פדיון"
מוסף; ערך מס בניכוי כלשהי, בתקופה תיירותית, ואטרקציה

__________
.12 עמ' התשנ"ד, 3 ס"ח

.313 עמ' התשנ"ח, 4 ק"ת

.308 עמ' התשס"ו, 5 ק"ת
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- הפיצוי" "תקופת

התקופה  - כפרי אירוח חדר שאינה אירוח יחידת לגבי  (1)
הנקובים המועדים  מבין ביותר המוקדם ביום  שתחילתה 
יחידת האירוח בו שמצויה האזור לגבי השניה ב' לתוספת בחלק

(29 בספטמבר 2006); התשס"ז בתשרי ביום ז' וסיומה כאמור

התקופה - תיירותית אטרקציה או כפרי אירוח חדר לגבי (2)
ב' בחלק הנקובים המועדים של ביותר המוקדם ביום שתחילתה
או הכפרי האירוח חדר בו האזור שמצוי  לגבי השניה לתוספת
התשס"ו אב כ"ז וסיומה ביום הענין, התיירותית, לפי האטרקציה

(21 באוגוסט 2006);

המפורט לפי פרי, עצי זן קטיף של שחל בהם המועדים - קטיף" "תקופת
השלישית; בתוספת שבטבלה ה' בטור

במסחר "בתעשיה, יבוא עקיף"" נזק של שווי "ולענין אחרי (ב), משנה בפסקת (ב)
- פטם עופות עקיף בענף גידול נזק של שווי ובסופה יבוא "ולענין ובשירותים",
גידול בענף עקיף נזק שווי של ולענין פיטום, עופות לצרכי בגידול העוסק מגדל
לשיווק מאכל ביצי הטלת לצורכי עופות בגידול העוסק מגדל - להטלה עופות
(כללים הלול לענף המועצה תקנות לפי ,2006 לשנת אישית מכסה לו נקבעה אשר
שביום ובלבד התשס"ו-2005, ,(2006 בשנת לשיווק לייצור ביצי מאכל מכסות בדבר
הלול בו שמצוי האזור לגבי השניה לתוספת ב' בחלק הנקוב הראשון ליום שקדם
זה, "מגדל" ביצי מאכל; לענין בייצור פעיל הלול העופות להטלה היה לגידולם של

משפחתו בלבד;  ובני עצמו מ–10 עופות לצורך יותר לא המגדל יחיד למעט -

יבוא: (3) אחרי פסקה (3),

אירוח או חדר אירוח ביחידת עקיף נזק "ולענין בסופה נאמר 8(א), בתקנה "(3א)
תשלום בשל שנגרם נזק לרבות חדש, עסק שאינם תיירותית אטרקציה או כפרי
בשיעור מקדמה, תשלום על ניזוק, של לבקשתו להורות, המנהל רשאי עבודה, שכר
יחולו  לא שולמה מקדמה כאמור שיורה, ובלבד שאם מ–30% ובתנאים יפחת שלא

אלה."; לתקנות בתקנה 2 כתיקונה השעה הוראת 2 לתקנות תקנה הוראות

יבוא: בסופה (4) בפסקה (5),

"תוספת שלישית
עקיף") נזק של "שווי הגדרת - 1 (תקנה

א' ב'טור ג'טור ד'טור ה'טור טור

זןמין

הוצאות  סכום
שנתיות  ייצור

(בשקלים
חדשים)

 מספר
ימי

קטיףקטיף תקופת

30/07/2006עד5,1522605/07/2006ענהתפוח

רד 30/07/2006עד5,1521318/07/2006סמר

דלישס 30/07/2006עד5,1521318/07/2006מולי

05/08/2006עד5,1521720/07/2006גרנד

15/08/2006עד5,1522225/07/2006אוזרק
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א' ב'טור ג'טור ד'טור ה'טור טור

זןמין

הוצאות  סכום
שנתיות  ייצור

(בשקלים
חדשים)

 מספר
ימי

קטיףקטיף תקופת

30/08/2006עד5,1522605/08/2006אורילאנסתפוח

25/08/2006עד5,1521610/08/2006גלה

10/09/2006עד5,1522220/08/2006יונתן

20/09/2006עד5,1522725/08/2006זהוב

20/09/2006עד5,1522725/08/2006סטרקינג

10/10/2006עד5,1522615/09/2006גרני סמיט

ליידי 05/11/2006עד5,1522710/10/2006פינק

שונים 5,152זנים

30/07/2006עד5,1992605/07/2006קוסטיהאגס

30/07/2006עד5,1992110/07/2006ספדונצינה

05/08/2006עד5,1992215/07/2006ספדונה

שונים 5,199זנים

ליידיאפרסק 20/07/2006עד5,7031110/07/2006שוגר

זי 25/07/2006עד5,7031610/07/2006טיסטי

25/07/2006עד5,7031115/07/2006סמר סנו

ליידי 25/07/2006עד5,7031115/07/2006וויט

שחר 25/07/2006עד5,7031115/07/2006בבקוק

10/08/2006עד5,7031725/07/2006הרמוזה

סנו 20/09/2006עד5,7032725/08/2006ספטמבר

סט 20/09/2006עד5,7032001/09/2006סמר

25/09/2006עד5,7032105/09/2006פיירטיים

25/09/2006עד1,8805,7032105/09/2006

25/09/2006עד5805,7032105/09/2006

סנו 30/09/2006עד5,7032110/09/2006סקרלט

05/10/2006עד6335,7032115/09/2006

שונים 5,703זנים

גינטנקטרינה 20/07/2006עד5,9991110/07/2006פלייבר

טופ 30/07/2006עד5,9991615/07/2006פלייבר

30/07/2006עד5,9991318/07/2006פנטזיה

קווין 05/08/2006עד5,9991720/07/2006ארקטיק

פרייד 05/08/2006עד5,9991720/07/2006ארקטיק

20/08/2006עד3205,9992001/08/2006

20/08/2006עד5,9991110/08/2006פלמקיסט

25/09/2006עד5,9993225/08/2006פרליין

25/09/2006עד3885,9992501/09/2006
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א' ב'טור ג'טור ד'טור ה'טור טור

זןמין

הוצאות  סכום
שנתיות  ייצור

(בשקלים
חדשים)

 מספר
ימי

קטיףקטיף תקופת

סנונקטרינה 25/09/2006עד5,9992105/09/2006ארקטיק

שונים 5,999זנים

דיימונטשזיף יפני 30/07/2006עד6,0512110/07/2006בלק

יורקר 05/08/2006עד6,0511720/07/2006ניו

05/08/2006עד6,0511720/07/2006פרייר

רוזה 05/08/2006עד6,0511720/07/2006רד

דימונט 10/08/2006עד6,0512220/07/2006רויאל

30/07/2006עד6,0511615/07/2006פורצ'ן

אן 10/08/2006עד6,0511725/07/2006קווין

15/08/2006עד6,0511730/07/2006קסלמן

20/08/2006עד6,0512101/08/2006לריאן

20/08/2006עד6,0512101/08/2006סנגולד

25/09/2006עד6,0512105/09/2006אנגלינו

25/09/2006עד6,0512105/09/2006בלק ג'ם

קינג 25/09/2006עד6,0512105/09/2006גולדן

שונים 6,051זנים

אירופי אירופישזיף 15/08/2006עד6,0512225/07/2006שזיף

31/07/2006עד3,0902210/07/2006מאוריציוסליצי

05/08/2006עד3,0901720/07/2006פלוריאדאני
20/08/2006עד4,6715101/07/2006טומימנגו

20/08/2006עד4,6713715/07/2006מאיה

15/08/2006עד4,6712720/07/2006קנט

10/09/2006עד4,6715320/07/2006שלי

10/08/2006עד4,6711725/07/2006לילי

15/11/2006עד4,6718325/08/2006קיט
15/09/2006עד3,6913215/08/2006גלילאבוקדו

15/09/2006עד3,6913215/08/2006תיג

15/12/2006עד3,6919215/09/2006אטינגר

15/03/2007עד3,69115215/10/2006פוארטה

15/04/2007עד3,69115215/11/2006האס

15/03/2007עד3,69110501/12/2006פינקרטון

30/03/2007עד3,6914415/02/2007ארדיט

שונים 3,691זנים
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א' ב'טור ג'טור ד'טור ה'טור טור

זןמין

הוצאות  סכום
שנתיות  ייצור

(בשקלים
חדשים)

 מספר
ימי

קטיףקטיף תקופת

31/08/2006עד3,9413101/08/2006לימוןהדרים

31/08/2006עד3,9413101/08/2006ליים
אדומה אשכולית

בכיר
31/10/2006עד3,9416101/09/2006

31/10/2006עד3,9416101/09/2006פומלית

אדום 30/09/2006עד3,9413001/09/2006פומלה

לבנה 31/10/2006עד3,9416101/09/2006אשכולית

30/11/2006עד3,8836101/10/2006מיכל

ניוהול 30/11/2006עד3,9416101/10/2006טבורי

31/12/2006עד3,8833101/12/2006מינואלה

אדומה 31/03/2007עד3,9419001/01/2007אשכולית

אור 28/02/2007עד3,8832801/02/2007מנדרינה

הדס 31/03/2007עד3,8833101/03/2007מנדרינה

שונים 3,883זנים
31/08/2006עד3,3902606/08/2006שרדונהכרם יין

31/08/2006עד3,3902606/08/2006פינונואר

15/09/2006עד3,3903215/08/2006סוביניון

שונים 3,390זנים

מאכל בלוקכרם 15/10/2006 עד6,2146215/08/2006רד

שונים 6,214זנים

שוניםבננות 7,029זנים

יבוא: ובסופה השעה, יסומן "(א)", הוראת לתקנות 2 בתקנה האמור .2

לתקנות 8(א) בתקנה כאמור הניזוק מקדמה ביקש אם תחול (א) לא משנה תקנת "(ב)
לפי בפיצוי בחר כאילו אותו ויראו אלה, בתקנות (3)1 בתקנה כתיקונה העיקריות,

אלה. תקנות

יותר או באחד  עקיף נזק של שווי לגבי אלה תקנות עליו יחולו כי ניזוק ביקש  (ג)
אירוח בחדר אירוח, ביחידת עקיף נזק של  שווי  לגבי או חקלאות בענף מהמפורטים
תקנת תחול לא הענין, תיירות), לפי ענף זו  - בתקנה תיירותית (להלן אטרקציה או כפרי
כאילו אותו ויראו כאמור, ביקש לא שלגביו אחר, עקיף נזק של שווי לגבי (א) משנה
לפי הענין, בפיצוי לפי בענף תיירות, או בענף חקלאות לעיל כל המפורטים לגבי בחר

תקנות אלה."

(9 באוגוסט 2006) התשס"ו באב ט"ו
ן ו רשז הי אברהם  (3-206 (חמ

האוצר שר                                                                                   

2 תיקון תקנה
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בז"ן) מרבי לגפ"ם בשער (מחיר ושירותים על מחירי מצרכים פיקוח צו
התשס"ו-2006  (תיקון),

התשנ"ו- ושירותים, מצרכים מחירי על פיקוח לחוק ו–12 לפי סעיפים 7 בתוקף סמכותנו  
מצווים  אנו לחוק,  13 סעיף  לפי המחירים ועדת עם ובהתייעצות החוק), - (להלן  11996

לאמור:

התש"ס-22000  בז"ן), בשער לגפ"ם מרבי (מחיר ושירותים מצרכים מחירי על פיקוח בצו .1
"בשער בית זיקוק". יבוא בז"ן" "בשער במקום בשמו, - הצו העיקרי), (להלן

זיקוק". "בית במקומו "בז"ן" יבוא בו העיקרי שנאמר בצו מקום כל (א) .2

"מחיר או בסעיף 2(א), למעט המרבי" בו "המחיר העיקרי, שנאמר בצו מקום כל (ב)  
הקובע". "המחיר במקומו יבוא גפ"ם"

- העיקרי לצו 1 בסעיף .3

תימחק; - "בז"ן" הגדרת (1)

יבוא: ההגדרה "ממוצע מחירים" לפני (2)

בחודש ארצה  שיובא גפ"ם טון  בו שנרכש  הממוצע  המחיר  - הייבוא" ""מחיר 
ממוצע בתוספת  הקובע,  המחיר - ייבוא בו היה שלא ובחודש  מסוים, 
החודשים בשלושת  (1) פסקה לפי שחושב מחיר ובין שבינו ההפרשים

היה ייבוא;". האחרונים שבהם

יבוא: העיקרי לצו 2 סעיף אחרי .4
רמת "קביעת

הפיקוח
לחוק, ז' פרק לפי פיקוח יחול גפ"ם, בו מוכר זיקוק שבית המחיר על (א) .3
- רווחיות" על "דיווח לענין זה, רווחיות; לשנה על אחת ידווח זיקוק ובית
בית לא מסר המחירים; ומחירים באופן שהורה המפקח על על כמויות דיווח
ומחירי  הכמויות על דוח חודש, ה–10 בכל המחירים עד על זיקוק למפקח
בית ימכור לא שהורה, המפקח ובאופן שהורה עליו פירוט לפי שמכר, הגפ"ם
שלאחר המועד בחודש החל הקובע, המחיר על העולה במחיר הזיקוק גפ"ם
את כל מסר למפקח שבו החודש עד תום הדוח, את עליו למסור שבו היה

חודש. אותו שנדרשו עד הדוחות

מתוך שנים  כי בשניים התברר אם (א), קטן האמור בסעיף אף (ב) על  
מחיר על העולה במחיר גפ"ם  זיקוק בית מכר האחרונים  החודשים עשר
באותו שונה לצרכנים שונים במחיר גפ"ם זיקוק סיפק בית  כי או הייבוא,
זיקוק אותו בית המחיר שבו מוכר על לחוק לפי פרק ו' יחול פיקוח מועד,

גפ"ם.

לבית  הודיע  המפקח שבו החודש שלאחר השני בחודש (ג) החל  
וכל (ב), בסעיף קטן כאמור ו' פיקוח לפי פרק להחלת קיום התנאים על זיקוק
הגפ"ם במחיר שאינו את ימכור מחיר, העלאת הזיקוק לא הותרה לבית עוד
את הזיקוק בית לא ימכור מחיר, העלאת הקובע; הותרה המחיר על עולה
היבוא, מחיר על או לו לאחרונה המחיר שהותר על העולה במחיר הגפ"ם

שניהם. מבין הנמוך לפי

השם תיקון

שינויי מונחים

1 תיקון סעיף

3 הוספת סעיף

__________
.142 עמ' התשס"ד, ;54 עמ' התשנ"ח, ;168 עמ' התשנ"ז, ;192 עמ' התשנ"ו, 1 ס"ח

.68 עמ' התשס"ד, ;354 עמ' התש"ס, 2 ק"ת
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הזיקוק באשדוד  בית מכירת הליך שהושלמו 12 חודשים מיום בתום זה, צו של תחילתו .5
בו. הבעלות והעברת

(3 ביולי 2006) בתמוז התשס"ו ז'
(3-2152 (חמ

ר עז אלי בן  פואד) ) ן  מי בני
הלאומיות התשתיות שר

ן ו רשז הי אברהם
האוצר שר

התשס"ו-2006 ,(3 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  המים (תעריפי 7 לתקנות תקנה של פסקאות (1) עד (3) נוסח 1.6%-, לפיכך של בשיעור
,(2006 (16 במאי  התשס"ו  י"ח באייר 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 1.1.10.907 עמק הירדן
קידוחים שאן בית 1.1.21.042

מים לבריכות דגים לרבות שאן מעיינות, 1.1.30.377 בית

תחילה

תעריפי עדכון
לחקלאות, מים

לתעשיה
ביתית ולצריכה

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

176 ועמ' 468. עמ' התשס"ו, ק"ת ;374 עמ' התשס"ה, ס"ח 2 ק"ת התשמ"ז, עמ' 1109;

3 ק"ת התשנ"ג, עמ' 1162.
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מקורות מפעל שם

כמות המים תעריף בעד
השנה בכל חודשי המוקצית

למ"ק חדשים בשקלים

מאגרי שפעה מילוי - 1.1.40.488 שפעה
1.1.50.413 שפעה

הירדן עמק 1.1.61.107
(נמחק) 1.1.7

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

לכמות א תעריף  .11.241
לכמות ב תעריף  .21.463
לכמות ג תעריף  .31.911

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

הרישוי

1.911

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

0.339חולתא - למדגה

שקמה 0.454מי

0.602מעלה גמלא

לבננות - יואב 0.769גבעת

לתעשיה מים (2)

שפירים - 2.1 מים

מקורות מפעל שם למ"ק(א) חדשים בשקלים

שאן - מעיינות 0.938בית

שאן - קידוחים 1.588בית

מקורות מפעלי שאר כל 2.256(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
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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 2.310".בכל

(13 ביולי 2006) התשס"ו בתמוז י"ז
ץ רוסלבי י ד דו  (3-807 (חמ

המים נציב                                                                                   

התשס"ו-2006 ,(4 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 פסקאות (1) עד (2) נוסח 1.6%-, לפיכך של בשיעור
בסיון התשס"ו ה' מיום הוא התקנות), (להלן - התשמ"ז-21987 מקורות), מאת  המסופקים

כדלקמן: (1 ביוני 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 1.2.10.786

מאי-אוקטובר בחודשים הנצרכת המים לכמות תעריף 1.2.20.830

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 1.3.10.672 תעריף ל–50%

הנצרכת המים שאר כמות לכל תעריף 1.3.20.523

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.

תעריפי עדכון
לחקלאות מים

ולתעשיה

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

468 ועמ' 1089. עמ' ,176 עמ' התשס"ו ק"ת ;375 עמ' התשס"ה, ס"ח 2 ק"ת התשמ"ז, עמ' 1109;

3 ק"ת התשנ"ג, עמ' 1162.
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מליחים - 1.6 מים

א; כמות תעריפי של המשוקלל התעריף - הבסיס" "תעריף זו, משנה בפסקת (1)
מתעדכנים שהם כפי מקורות, מאת המסופקים לחקלאות למים ג וכמות ב כמות

;8% של בהפחתה לפעם ברשומות, מפעם ומתפרסמים

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

בהפחתה  הבסיס תעריף - למטר ובין 2.65 דציסימנס למטר 1.9 דציסימנס בין א.
אחוזים; 10 של

בהפחתה  הבסיס תעריף - למטר ובין 3.4 דציסימנס למטר 2.65 דציסימנס בין ב.
אחוזים; 16 של

בהפחתה  הבסיס תעריף - למטר ובין 4.1 דציסימנס למטר 3.4 דציסימנס בין ג.
אחוזים; 24 של

בהפחתה  הבסיס תעריף - למטר ובין 4.8 דציסימנס למטר 4.1 דציסימנס בין ד.
אחוזים; 30 של

בהפחתה  הבסיס תעריף - למטר ובין 5.2 דציסימנס למטר 4.8 דציסימנס בין ה.
אחוזים; 34 של

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

שתכולת מים  - מקורות  של נגב ובמפעל סדום כיכר במפעל ערבה,  במפעל  (3)
המומס  הברזל שרמת מים או לליטר, מיליגרם  1,600 על עולה בהם  הסולפטים 
מעל 0.5 מיליגרם  הגופרי בהם מים שרמת המימן או 0.3 מיליגרם לליטר מעל בהם
מ–3.4  שלהם נמוכה החשמלית מהם, והמוליכות שניים כל של או צירוף לליטר

אחוזים; 25 של בהפחתה הבסיס, תעריף - למטר דציסימנס

נגב), רמת האזורית המועצה (תחום מקורות של נגב ובמפעל ערבה במפעל א. (3א)
שבפרטים  הבסיס תעריף במקום למ"ק חדשים 0.932 שקלים התעריף יהיה

(1) עד (3).

יהיה נגב רמת האזורית המועצה בתחום שאינו מקורות, של נגב במפעל ב.
(1) שבפרטים הבסיס תעריף במקום למ"ק חדשים שקלים 1.071  התעריף

;(3) עד

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

בחודש לשנה, אחת שתיערך של מים, סמך דגימה על תיעשה כאמור הקביעה ב.
המליחים המים לתעריף בסיס  תהווה הקביעה שנה;  אותה של אוקטובר
במהלך כאמור המים בתעריף שינוי ייעשה ולא העוקבת, הרישוי בשנת

הרישוי. שנת

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

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

יאוחר מ–15 בחודש  לא לנציבות המים, מקורות בידי הדגימות יועברו ה. תוצאות
לצרכן, לפחות מקורות תעביר הדגימות מתוצאות עותק שנה; כל נובמבר של

כן; לפני ימים 10
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בעת התקנתה, כמים מליחים מים שאינם מזוהים לגבי זו תקנה  הזכאות לענין (5)
הרישוי העוקבת; בשנת רק ותחל המים לנציב בכתב בקשה הגשת רק עם תקום

קביעת פי מהם, על בחלקים או בלבד האלה תחול באזורים ו עד (6) פסקת משנה (2)א
יזרעאל; עמק חרוד; עמק שאן; בית עמק הירדן; בקעת הירדן; עמק המים: נציב
כיכר יהודה; ערבה; מדבר הנגב; הר מערבי; הצפון הנגב הכרמל; זבולון; חוף עמק

סדום.

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–2.108  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–2.108 ב–25% נמוכים תעריפים - הרישוי

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

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,

להלן: כמפורט הוא זו הודעה לענין לתקנות (1)1.6(1)7 בתקנה האמור הבסיס" "תעריף .2
למ"ק; חדשים שקלים 1.117 - תעריף כמות א

למ"ק; חדשים שקלים 1.346 - תעריף כמות ב

למ"ק. חדשים שקלים 1.806 - תעריף כמות ג

(13 ביולי 2006) התשס"ו בתמוז י"ז
ץ רוסלבי י ד דו  (3-807 (חמ

המים נציב                                                                                   

תעריף שיעור
הבסיס למים

לחקלאות מליחים
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התשס"ו-2006 ,(2 רשמי) (מס' (תקן אכרזת התקנים

נציגי עם התייעצות ולאחר התשי"ג-11953, התקנים, לחוק סעיף 8 לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: מכריז אני שר התשתיות הלאומיות, ובהסכמת והצרכנים היצרנים

רשמי: תקן הוא הזה הישראלי התקן .1

ממאי 2001. הסקה, סולר סולר: 107 חלק 2 - ת"י

תקנים להפקדת  מקומות בדבר בהודעה המפורטים במקומות הופקד האמור התקן  .2
רשמיים2.

פרסומה. מיום שישים ימים אכרזה זו של תחילתה .3

(17 ביולי 2006) התשס"ו בתמוז כ"א
ישי אליהו  (3-95 (חמ

והתעסוקה המסחר התעשיה שר                                                                                   
__________

.52 עמ' התשנ"ח, ;30 עמ' התשי"ג, 1 ס"ח

.1871 עמ' התשל"ו, 2 י"פ

רשמי תקן

הפקדה

תחילה
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