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תקנות שירותי הדת היהודיים )ניהול מועצות( )הוראת שעה( )תיקון מס' 3(, 
התש"ע-2010

התשל"א- משולב[,	 ]נוסח	 היהודיים	 הדת	 שירותי	 לחוק	 	15 סעיף	 לפי	 סמכותי	 בתוקף	
11971,	אני	מתקין	תקנות	אלה:	

התשס"ד- שעה(,	 )הוראת	 מועצות(	 )ניהול	 היהודיים	 הדת	 שירותי	 לתקנות	 	2 	בתקנה	 �1
22004,	במקום	"חמש	שנים	ותשעה	חודשים"	יבוא	"שש	שנים"�

	תחילתן	של	תקנות	אלה	ביום	ב'	בניסן	התש"ע	)17	במרס	2010(� �2
כ"ח	באדר	התש"ע	)14	במרס	2010(

)חמ	3-244(

י ג מר יעקב	 	 	
						השר	לשירותי	דת 																																																																																

__________
	ס"ח	התשל"א,	עמ'	130;	התשס"ד,	עמ'	143;	י"פ	התשס"ד,	עמ'	1642;	התשס"ח,	עמ'	1820� 1

	ק"ת	התשס"ד,	עמ'	704	ועמ'	928;	התשס"ו,	עמ'	822;	התשס"ז,	עמ'	608,	עמ'	855	ועמ'	1094;	התשס"ח,	עמ'	 2

214;	התשס"ט,	עמ'	1081;	התש"ע,	עמ'	46,	עמ'	276	ועמ'	334�

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הרכבה ושימוש במנועי דיזל ברכב( 
)ביטול(, התש"ע-2010

בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	5,	15,	38	ו–43	לחוק	הפיקוח	על	מצרכים	ושירותים,	התשי"ח-
11957,	אני	מצווה	לאמור:

צו	הפיקוח	על	מצרכים	ושירותים	)הרכבה	ושימוש	במנועי	דיזל	ברכב(,	התש"ם-21980	 	�1
-	בטל�

כ"א	באדר	התש"ע	)7	במרס	2010(

)חמ	3-203(

ץ כ" ישראל	 	 	
																																																																															שר	התחבורה	והבטיחות	בדרכים

__________
	ס"ח	התשי"ח,	עמ'	24� 1

	ק"ת	התש"ם,	עמ'	818� 2

כללי המים )הסדר מפורט לאזור קיצוב( )הוראת שעה(, התש"ע-2010
	בתוקף	סמכותה	לפי	סעיפים	23	ו–37	לחוק	המים,	התשי"ט-11959	)להלן	-	החוק(,	ולאחר	 	
שקוימו	הוראות	סעיפים	38	עד	40	ו–124יח)ד(	לחוק,	קובעת	מועצת	הרשות	הממשלתית	למים	

ולביוב	)להלן	-	מועצת	הרשות(,	כללים	אלה:

	בכללים	אלה	-	 �1
"כמות	גשם	ראשונה"	-	ממוצע	משוקלל	במילימטרים	של	כמויות	המשקעים,	שירדו	
ונמדדו	בתקופה	שבין	יום	י"ג	בתשרי	התש"ע	)1	באקטובר	2009(	ליום	כ"ט	באדר	

התש"ע		)15	במרס	2010(	בתחנות	המטאורולוגיות;

שירדו	 המשקעים,	 כמויות	 של	 במילימטרים	 משוקלל	 ממוצע	 	- שניה"	 גשם	 "כמות	
ונמדדו	בתקופה	שבין	א'	בניסן	התש"ע		)16	במרס	2010(		ליום	א'	באייר	התש"ע		

)15	באפריל	2010(	בתחנות	המטאורולוגיות;

תיקון תקנה 2

תחילה

ביטול

הגדרות

__________
	ס"ח	התשי"ט,	עמ'	169� 1
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"מנהל	הרשות	הממשלתית"	-	מנהל	הרשות	הממשלתית	למים	ולביוב	שמונה	על	פי	
סעיף	124יט	לחוק;

"שנת	הרישוי	2010"	-	השנה	שתחילתה	ביום	ט"ו	בטבת	התש"ע	)1	בינואר	2010(	וסיומה	
ביום	כ"ד	בטבת	התשע"א	)31	בדצמבר	2010(;

"תחנות	מטאורולוגיות"	-	התחנות	המטאורולוגיות	המפורטות	ברשימה	שיפרסם	מנהל	
הרשות	הממשלתית	באתר	האינטרנט	של	הרשות	הממשלתית	למים	ולביוב	ועל	

פי	היחס	ביניהן,	כפי	שיקבע	שם�

	על	אף	האמור	בכל	דין,	בשנת	הרישוי	2010	הקצאת	המים	למטרת	חקלאות,	תהיה	-	 �2
	- 	)4( בפסקה	 הנקובים	 האזורים	 למעט	 בכל	הארץ	 לחלוקה	 מים	שפירים	 	לעניין	 )1(
כמות	של	404	מיליון	מטרים	מעוקבים,	ואולם	רשאי	מנהל	הרשות	הממשלתית	להוסיף	

על	כמות	זו,	בכל	אחד	ממקרים	אלה,	כמפורט	להלן:

	עלתה	כמות	הגשם	הראשונה	על	528	מילימטרים	או	כמות	הגשם	הראשונה	 )א(
והשניה	על	598	מילימטרים	-	תוספת	שיקבע	מנהל	הרשות,	בהתחשב	בתנאים	
מועצת	 ובאישור	 המים,	 מקורות	 מצב	 בשיפור	 לצורך	 לב	 ובשים	 ההידרולוגיים	

הרשות,	ובלבד	שסך	התוספת	כאמור	לא	יעלה	על		50	מיליון	מטרים		מעוקבים;	

והאקלימיים	 ההידרולוגיים	 התנאים	 כי	 הממשלתית	 הרשות	 מנהל	 	ראה	 )ב(
מאפשרים	הוספה	על	אף	שהאמור	בפסקת	משנה	)א(	לא	התקיים	-	תוספת	שלא	

תעלה	על	10	מיליון	מטרים	מעוקבים;

שנקבע	 באזורים	 ההידרולוגי	 המצב	 כי	 הממשלתית	 הרשות	 מנהל	 	ראה	 )ג(
	)6(7 בסעיף	 בצורת"	כהגדרתה	 "הפקת	 בגדר	 היא	 לגביהם	שתוספת	הפקה	מהם	
לתוספת	השניה	לחוק,	מאפשר	הוספה	-		רשאי	הוא	להוסיף	על	הכמות	האמורה	
וכן	על	הכמויות	האמורות	בפסקאות	משנה	)א(	ו–)ב(	לפי	העניין	-	תוספת	שלא	

תעלה	על	10	מיליון	מטרים	מעוקבים	להפקה	באזורים	אלה;		

	לעניין	מי	שפד"ן	-	כמות	של	138	מיליון	מטרים	מעוקבים	של	מים	ממפעל	השפד"ן	 )2(
של	מקורות	חברת	מים	בע"מ;	ואולם	מנהל	הרשות	הממשלתית	רשאי	להוסיף	על	הכמות	

האמורה,	כמות	שתיקבע	בהתאם	למצאי	המים	במפעל	השפד"ן;

	לעניין	מי	קולחין	-	כמות	של	190	מיליון	מטרים	מעוקבים	של	מי	קולחין	ממפעלי	 )3(
הכמות	 על	 להוסיף	 רשאי	 הממשלתית	 הרשות	 מנהל	 ואולם	 קולחין;	 להשבת	 מים	

האמורה,	כמות	שתיקבע	בהתאם	למצאי	המים	במפעלי	המים	להשבת	קולחין;

	מים	שפירים	המופקים	באזורים	המנותקים	המפורטים	להלן:	 )4(

	באזור	עמק	בית	שאן	-	כמות	של		32	מיליון	מטרים	מעוקבים; )א(

מטרים	 מיליון	 	13 של	 כמות	 	- ודרומו	 המלח	 ים	 מרכז	 הערבה,	 	באזור	 )ב(
מעוקבים;

	באזור	בקעת	הירדן	וצפון	ים	המלח	-	כמות	של	24	מיליון	מטרים	מעוקבים; )ג(

	באזור	עמק	חרוד	-	כמות	של	18	מיליון	מטרים	מעוקבים; )ד(

	מצא	מנהל	הרשות	הממשלתית	כי	מצאי	המים	באחד	מן	האזורים	המנויים	 )ה(
בפסקאות	משנה	)א(	עד	)ד(	מאפשר	זאת,	רשאי	הוא	להוסיף	על	הכמות	שהוקצתה	
לפי	 )ד(,	 עד	 )א(	 בפסקאות	 שצוינה	 הכמות	 מן	 	25% עד	 של	 כמות	 אזור	 לאותו	

העניין;

הקצאה לחקלאות
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הממשלתית	 הרשות	 מנהל	 בידי	 יוקצו	 	)4( עד	 	)1( בפסקאות	 האמורות	 	הכמויות	 )5(
בהתאם	לאמות	המידה	שיקבע	שר	החקלאות	ופיתוח	הכפר	ובשים	לב	ליכולת	האספקה	

ולמערכות	ההולכה	והאספקה	הקיימות	לגבי	כל	אחד	ממקורות	המים�	

ונוף,	 טבע	 ערכי	 למטרת	 המוקצית	 השפירים	 המים	 כמות	 	,2010 הרישוי	 	בשנת	 )א( 	�3
הרשות	 מנהל	 מעוקבים;	 מטרים	 מיליון	 	9 עד	 תהיה	 לחוק,	 	)6(6 בסעיף	 כהגדרתה	
הממשלתית	רשאי	להוסיף	על	הכמות	האמורה	כמות	שלא	תעלה	על	2	מיליון	מטרים	

מעוקבים	כדי	למנוע	פגיעות	חמורות	וארוכות	טווח	בערכי	טבע	ונוף�

	מנהל	הרשות	הממשלתית	יקצה	את	הכמות	בסעיף	קטן	)א(	לאחר	התייעצות	עם	 )ב(
המנהל	הכללי	של	המשרד	להגנת	הסביבה	ועם	מנהל	הרשות	לשמירת	הטבע	והגנים	
ואתרי	 לאומיים	 אתרים	 טבע,	 שמורות	 לאומיים,	 גנים	 בחוק	 כהגדרתה	 הלאומיים,	

הנצחה,	התשנ"ח-21998�	

	כל	עוד	לא	הוצא	רישיון	לשנת	הרישוי	2010	לפי	החוק,	יפיק	ויספק	מי	שקיבל	רישיון	 �4
בו,	 וההספקה	הקבועים	 רישיון,	על	תנאי	ההפקה	 2009,	בהתאם	לאותו	 הפקה	לשנת	
לשנת	 שיוצא	 ברישיון	 כאמור,	 סופקה	 או	 שהופקה	 המים	 כמות	 תיכלל	 מקרה	 ובכל	

הרישוי	2010,	לכל	דבר	ועניין�

	תחילתם	של	כללים	אלה	ביום	ט"ו	בטבת	התש"ע	)1	בינואר	2010(� �5
ח'	באדר	התש"ע	)22	בפברואר	2010(

)חמ	3-3872(

י שנ 	 י ר או 	 	
יושב	ראש	מועצת	הרשות 																																																																																
הממשלתית	למים	ולביוב 	 	 	

__________

	ס"ח	התשנ"ח,	עמ'	202� 2

הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחיר שירותי תשתית לתדלוק 
מטוסים בנמל התעופה בן–גוריון(, התש"ע-2010

שירותי	 )מחירי	 ושירותים	 מצרכים	 מחירי	 על	 פיקוח	 לצו	 	4 סעיף	 לפי	 סמכותי	 בתוקף	
תשתית	לתדלוק	מטוסים	בנמל	התעופה	בן–גוריון(,	התשס"ח-12008	)להלן	-	הצו(,	אני	מודיע	

לאמור:

החל	ביום	י"ז	בשבט	התש"ע	)1	בפברואר	2010(,	מחיר	שירות	תשתית	לתדלוק	הוא	41�1	 	�1
אגורות	לליטר�

ט"ז	בשבט	התש"ע	)31	בינואר	2010(

)חמ	3-2722(

סף ו י 	 בר 	 חן 	 	
				מנהל	מינהל	הדלק 																																																																												

__________
	ק"ת	התשס"ח,	עמ'	426� 1

תיקון טעות

בתקנות	הפיקוח	על	שירותים	פיננסיים	)ביטוח(	)תנאי	חוזה	לביטוח	חובה	של	רכב	מנועי(,	
התש"ע-2010,	שפורסמו	בקובץ	התקנות	6864,	התש"ע,	עמ'	718,	בתוספת	השניה,	בטפסים	א'	

ו–ב',	בפרט	14,	במקום	"סעיפים	5	ו–6"	צריך	להיות	"סעיפים	6	ו–7"�

)חמ	3-2966(

הקצאה לטבע

רציפות ההקצאה

תחילה

תחילה




