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 צו הכניסה לישראל )פטור מקבלת היתר למתן אשרה ורישיון ישיבה
לעובד זר(, התשע"א-2010

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	2)ג(	לחוק	הכניסה	לישראל,	התשי"ב-11952	)להלן	-	החוק(,	 	
אני	מצווה	לאמור:

מתן	אשרה	ורישיון	ישיבה	לעובדים	זרים	המפורטים	להלן,	אינו	טעון	היתר	לפי	סעיף	 	�1
1יג	לחוק	עובדים	זרים,	התשנ"א-21991:

ורוצה	 התש"י-31950,	 השבות,	 חוק	 לפי	 עולה	 לתעודת	 או	 עולה	 לאשרת	 שזכאי	 מי	
להשתקעות	 והתנאים	 האפשרות	 את	 לבדוק	 כדי	 בישראל,	 שנים	 חמש	 עד	 לשהות	

בישראל	כעולה�

כ"ט	באב	התש"ע	)9	באוגוסט	2010(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-1084(

שר	הפנים 	 	
__________

ס"ח	התשי"ב,	עמ'	354;	התש"ע,	עמ'	497� 	1
ס"ח	התשנ"א,	עמ'	112;	התש"ע,	עמ'	488� 	2

ס"ח	התש"י,	עמ'	159;	התש"ל,	עמ'	34� 	3

צו להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים )שינוי התוספת הרביעית לחוק(, 
התשע"א-2010

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	18)א(	לחוק	להסדרת	הביטחון	בגופים	ציבוריים,	התשנ"ח- 	
11998	)להלן	-	החוק(,	בהתייעצות	עם	שר	התשתיות	הלאומיות,	עם	שר	התעשייה	המסחר	
והגנת	הסביבה	של	הכנסת,	אני	מצווה	 וועדת	הפנים	 ובאישור	ראש	הממשלה	 והתעסוקה	

לאמור:

בתוספת	הרביעית	לחוק,	בסופה	יבוא: 	�1

	כרמל	אוליפנים	בע"מ� �17"

	חיפה	כימיקלים	בע"מ� �18

	דשנים	וחומרים	כימיים	בע"מ�" �19

תחילתו	של	צו	זה	30	ימים	מיום	פרסומו� 	�2

ט"ו	באלול	התש"ע	)25	באוגוסט	2010(
ץ' בי ו נ ו אהר יצחק	 	 	 )חמ	3-2948(

השר	לביטחון	הפנים 	 	
__________

ס"ח	התשנ"ח,	עמ'	348;	התשס"ה,	עמ'	204� 	1

תקנות הביטוח הלאומי )דמי קבורה( )הוראת שעה(, התשע"א-2010

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	266	ו–400	לחוק	הביטוח	הלאומי	]נוסח	משולב[,	התשנ"ה- 	
11995	)להלן	-	החוק(,	בהתייעצות	עם	מועצת	המוסד	לפי	סעיף	12	לחוק,	בהתייעצות	עם	השר	
לשירותי	דת2	ובאישור	ועדת	העבודה	הרווחה	והבריאות	של	הכנסת,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

__________
ס"ח	התשנ"ה,	עמ'	210� 	1
י"פ	התשס"ח,	עמ'	1820� 	2

פטור	במקרים	
מיוחדים

תחילה

שינוי	התוספת	
הרביעית	לחוק
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בתקופה	שמיום	כ'	בתמוז	התש"ע	)2	ביולי	2010(	עד	יום	כ"ט	בסיוון	התשע"א	)1	ביולי	 	�1
התשל"ו-31976	 קבורה(,	 )דמי	 הלאומי	 הביטוח	 לתקנות	 בתוספת	 כאילו	 יראו	 	,)2011

)להלן	-	התקנות	העיקריות(,	בלוח	א',	במקום	טורים	4	ו–5	בא:

4"
חברות	אחרות

	נפטר	-	שמלאו	לו	10	שנים �13,500

	נפטר	-	שמלאו	לו	חודש	אך	טרם	מלאו	לו	10	שנים �21,750

	נפטר	-	שטרם	מלא	לו	חודש	 �3"700

	תקנות	אלה	יחולו	על	דמי	קבורה	המשתלמים	בעד	התקופה	הקבועה	בתקנה	1� )א( 	�2

	הסכומים	הנקובים	בתקנה	1	יעודכנו	לגבי	השנים	2010	ועד	2011,	לפי	המנגנון	 )ב(
הקבוע	בסעיף	266	לחוק�

כ"ב	באלול	התש"ע	)1	בספטמבר	2010(
הרצוג יצחק	 	 	 )חמ	3-690(

שר	הרווחה	והשירותים	החברתיים 	 	
__________

ק"ת	התשל"ו,	עמ'	2674;	התשס"ט,	עמ'	1029� 	3

הודעת המים )עדכון תעריפים למתן שירותי תשתית ברמת הגולן(, 
התשע"א-2010

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

הואיל	וחלפו	שישה	חודשים	מיום	שנקבעו	תעריפים	לדמי	מים	לפי	סעיף	112א)א(	לחוק	 	�1
המים,	התשי"ט-21959,	ושינוי	שיעור	המדד	הכללי	הגיע	ל–8%�1,	יעודכנו	התעריפים	
ו–)2()א( )ח(	 עד	 ו–)ג(	 )1()א(	 בפסקאות	 שהתעריפים	 כך	 4)א()1(,	 סעיף	 לפי	 מים	 	לדמי	
עד	)ד(,	לסעיף	3	לכללים,	החל	ביום	ו'	באלול	התש"ע	)16	באוגוסט	2010(,	הם	כדלהלן:

השירות
התעריפים	)בשקלים	

חדשים	למ"ק(

	אספקת	מים	- )1(

	מחמת	גדר,	על	תעריף	זה	תיווסף	עלות	החשמל	בפועל 257�0"")א(

	בחיבורי	מקבל	השירות	באזור	לחץ	אביטל	651 210�0")ג(

	בחיבורי	מקבל	השירות	באזור	לחץ	רמתניה	636 696�0)ד(

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

השאיבה	כאמור	בפסקאות	משנה	2)א(	ו–2)ב(

0�270

	בחיבורי	מקבל	השירות	באזור	לחץ	חיתל	639 100�0)ו(

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

0�136

הוראת	שעה

תחולה

עדכון	התעריפים	
לאספקת	מים	
ולשאיבת	מים

__________
ק"ת	התשס"ז,	עמ'	1107;	התש"ע,	עמ'	962� 	1
ס"ח	התשי"ט,	עמ'	169;	התשס"ו,	עמ'	331� 	2
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השירות
התעריפים	)בשקלים	

חדשים	למ"ק(

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

מתחנת	מאגר	בני	ישראל,	כאמור	בפסקת	משנה	2)ד(

"0�177

	שאיבת	מים	- )2(

	בתחנת	אל	על 066�0")א(

	בתחנת	מבוא	חמה 115�0)ב(

	בתחנת	חיתל 063�0)ג(

	בתחנת	בני	ישראל 089�0")ד(

כ'	באלול	התש"ע	)30	באוגוסט	2010(
י שנ 	 י ר או 	 	 )חמ	3-3606(

מנהל	הרשות	הממשלתית	למים	ולביוב 	 	

הודעת המים )עדכון היטלי הפקה(, התשע"א-2010

	- )להלן	 התשי"ט-11959	 המים,	 לחוק	 ו–116)ג(	 112א)ב(	 סעיפים	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
החוק(,	אני	מודיע	בזה	לאמור:	

הואיל	וחלפו	שישה	חודשים	מיום	העדכון	האחרון	לפי	סעיף	112א	לחוק,	עודכנו	היטלי	 	�1
ההפקה	שבתוספת	השנייה	לחוק2,	לפי	שיעור	השינוי	של	הסל	הקובע	ב–7%�1,	כמפורט	

להלן:	

	מיום	ו'	באלול	התש"ע	)16	באוגוסט	2010(	-	 )1(

	בסעיף	4,	בלוח	1,	היטל	הבסיס	בכל	אזור	יהיה: )א(

האזור
היטל	בסיס

)בשקלים	חדשים	למטר	מעוקב(

053�0אזור	מנותק

268�0אזור	סובב	כנרת

537�0אזור	מערכת	המים	הארצית

	בסעיף	6,	בפסקאות	)1(	ו–)2(	שיעור	היטל	הפקה	למים	שפירים	עיליים	באזור	 )ב(
הגליל	העליון	יהיה:

81�27	אגורות	למטר	מעוקב; 	 	 )1(	למטרת	חקלאות	

50�92	אגורות	למטר	מעוקב� )2(	למטרות	צריכה	ביתית	או	תעשייה	

	בסעיף	7	- )ג(

רישיון	 תנאי	 שלפי	 שפירים	 למים	 הפקה	 היטל	 שיעור	 	,)1( 	בפסקה	 )1(
ההפקה	נועדו	להשקיית	אדמות	הכבול	יהיה:

90�1	אגורות	למטר	מעוקב; 	 למפיק	שעמד	בתנאי	הרישיון	

81�27	אגורות	למטר	מעוקב� למפיק	שלא	עמד	בתנאי	הרישיון	
__________

ס"ח	התשי"ט,	עמ'	169;	התשס"ח,	עמ'	860� 	1
ק"ת	התש"ע,	עמ'	961;	התש"ע,	עמ'	1427� 	2

עדכון	היטלי	
הפקה
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	בפסקה	)6(,	בפסקאות	משנה	)א(	ו–)ב(,	שיעור	היטל	ההפקה	להפקת	בצורת	יהיה: )2(

	הפקה	למטרות	צריכה	ביתית	או	תעשייה	-	היטל	בשיעור	של	451�1	שקלים	 )א(
חדשים		למטר	מעוקב;

למטר	 חדשים	 שקלים	 	0�193 של	 בשיעור	 היטל	 	- חקלאות	 למטרת	 	הפקה	 )ב(
מעוקב�

כ'	באלול	התש"ע	)30	באוגוסט	2010(
י שנ 	 י ר או 	 	 )חמ	3-3042(

מנהל	הרשות	הממשלתית	למים	ולביוב 	 	

כללי המים )תעריפים למי קולחין המסופקים ממט"ש(, התשע"א-2010

החוק(,	 	- )להלן	 התשי"ט-11959	 המים,	 לחוק	 ו–112	 	21 סעיפים	 לפי	 סמכותה	 	בתוקף	 	
ולאחר	שקוימו	הוראות	סעיף	124יח)ד(	לחוק,	קובעת	מועצת	הרשות	הממשלתית	למים	ולביוב	

כללים	אלה:

בכללים	אלה	-	 	�1

הגורם	 וזהות	 התנאים	 התקופה,	 לעניין	 לרבות	 אלה,	 כללים	 לפי	 אישור	 	- "אישור"	
המאושר;	

הרשות	 עובדי	 מבין	 מינה,	 שהוא	 מי	 או	 הממשלתית	 הרשות	 מנהל	 	- "הממונה"	
הממשלתית,	להיות	הממונה	לעניין	כללים	אלה,	כולם	או	מקצתם;

"הסכם	אספקה"	-	הסכם	בין	מט"ש	לספק,	המסדיר	את	תנאי	האספקה	ואת	אחריות	
תשלום	 הסדרי	 מדידות,	 דיווחים,	 המים,	 קליטת	 אופן	 לעניין	 לרבות	 הצדדים	
בתנאי	 והכל	 עצמם,	 המים	 איכות	 לעניין	 ולהוציא	 באיכות,	 חריגה	 הסדרי	 או	

שהוראותיו	אינן	סותרות	כללים	אלה	או	את	תקנות	איכות	מי	קולחין;	

"הסכם	עבר"	-	הסכמים	שנחתמו	בין	מט"ש	לספק	לפני	ט"ו	בטבת	התש"ע	)1	בינואר	
2010(	כולל	הארכות	הסכם	שנחתמו	עד	לאותו	מועד;	

"מועצת	הרשות"	-	מועצת	הרשות	הממשלתית	למים	ולביוב	כהגדרתה	בסעיף	124טו	
לחוק;	

"מט"ש"	-	מי	שמפיק	מי	קולחין,	באמצעות	מיתקן	לטיפול	בשפכים,	על	פי	רישיון	הפקה;	

"מי	קולחין"	-	מי	קולחין	באיכות	בסיסית	ומי	קולחין	לאספקה;

"מי	קולחין	באיכות	בסיסית"	-	מים	שסיפק	מט"ש	אשר	לא	חלה	עליו	החובה	לייצר	מי	
קולחין	לאספקה	או	מים	שסיפק	אשר	אינם	עומדים	באיכות	הנדרשת	למי	קולחין	

לאספקה;

"מי	קולחין	לאספקה"	-	מים	באיכות	השקיה	חקלאית	בלא	מגבלות	או	מים	באיכות	
הנדרשת	להזרמה	לנחלים,	כמשמעותן	בתקנות	איכות	מי	קולחין;

"מנהל	הרשות	הממשלתית"	-	כהגדרתו	בסעיף	124יט	לחוק;

"מפעל	השבה"	-	מערכת	לאספקת	מי	קולחין	ממט"ש,	לצרכן	קצה	או	לספק	אחר;	

"ספק"	-	מי	שמספק	מי	קולחין	באמצעות	מפעל	השבה,	לפי	רישיון	הפקה;

הגדרות

__________
ס"ח	התשי"ט,	עמ'	169;	התשס"ו,	עמ'	331� 	1
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"קולחין	לניצול	בין–אזורי"	-	מי	קולחין	ממט"ש	המסופקים	באמצעות	ספק,	לפי	רישיון	
מי	 קליטת	 המאפשרות	 האחר	 הספק	 שתשתיות	 ובלבד	 אחר;	 לספק	 ההפקה,	

הקולחין	ממוקמות	במרחק	שלא	יפחת	מ–7	קילומטרים	מהמט"ש;	

"קולחין	לניצול	מקומי"	-	מי	קולחין	ממט"ש	המסופקים	באמצעות	ספק,	לפי	רישיון	
ההפקה,	לצרכני	קצה	או	לספק	אחר	אם	תשתיות	הספק	האחר	המאפשרות	קליטת	

מי	הקולחין	ממוקמות	במרחק	של	עד	7	קילומטרים	מהמט"ש;

"צרכן	קצה"	-	מי	שספק	מספק	לו	מי	קולחין	לפי	רישיון	הפקה	של	הספק,	בין	אם	שמו	
מופיע	ברישיון	ובין	אם	לאו	ולמעט	אם	האספקה	לפי	הרישיון	מתבצעת	לספק	

אחר;

"רישיון	הפקה"	-	רישיון	לפי	סעיף	23	לחוק;

"שפכים"	-	כהגדרתם	בתקנות	איכות	מי	קולחין;

"תקופת	החורף"	-	התקופה	שבין	1	בנובמבר	לבין	30	באפריל	בכל	שנה;

"תקופת	הקיץ"	-	התקופה	שבין	1	במאי	לבין	31	באוקטובר	בכל	שנה;

וכללים	 קולחין	 מי	 איכות	 )תקני	 העם	 בריאות	 תקנות	 	- קולחין"	 מי	 איכות	 "תקנות	
לטיהור	שפכים(,	התש"ע-22010�

	מט"ש	לא	יספק	מי	קולחין	לספק	אלא	לפי	כללים	אלה	ולתעריפים	הנקובים	בהם� )א( 	�2

	כללים	אלה	גוברים	על	כל	הסכם	שנעשה	בין	מט"ש	לספק	לפני	תחילתם,	זולת	 )ב(
אם	נקבע	בכללים	אלה	אחרת�

התעריפים	הנקובים	בכללים	אלה	אינם	כוללים	מס	ערך	מוסף	לפי	חוק	מס	ערך	מוסף,	 	�3
התשל"ו-31975�

ספק	ישלם	את	התעריפים	הנקובים	בכללים	אלה	לפי	חשבון	שיגיש	לו	המט"ש,	אשר	 	�4
יפרט	את	כמות	ואיכות	מי	הקולחין	שסופקו	בפועל	באותו	חודש,	לפי	רישיון	ההפקה�

המט"ש	ישלח	את	החשבון	לספק	מדי	חודש	לגבי	החודש	שקדם	לו	ולא	יאוחר	מיום	15	 	�5
בחודש�

ספק	ישלם	את	החשבון	בתוך	21	ימים	ממועד	החיוב� 	�6

כל	עוד	לא	נקבע	אחרת	בהסכם	אספקה,	תשלום	לפי	כללים	אלה	שלא	שולם	במועד	 	�7
החיוב	ישולם	בתוספת	הצמדה	וריבית	לפי	סימן	ד'	בפרק	רביעי	לחוק�	

התעריפים	הנקובים	בכללים	אלה	יעודכנו	לפי	האמור	להלן: 	�8

בשינויים	 לחוק,	 112א	 סעיף	 לפי	 מים	 לדמי	 התעריפים	 מעודכנים	 שבה	 	בדרך	 )1(
המחויבים	לפי	העניין;

	באחד	בינואר	בכל	שנה	לפי	הנוסחה	הזו:	 )2(

Ps	=	)Pa	-	Pw*B	-	pi*)1-A-B((/A

	לעניין	פסקה	)2(	- )3(

מקומי	 לניצול	 בהקצאה	 סופקו	 אשר	 לאספקה	 קולחין	 מי	 בכמות	 החלק	 	- 	"A"
לאספקה	 קולחין	 מי	 כמות	 כלל	 מתוך	 להקצאה,	 הקודמת	 הקיץ	בשנה	 בתקופת	

אשר	סופקו	כדין	בשנה	האמורה;	

	הספקת	מים
לפי	תעריפים

מס	ערך	מוסף

חובת	התשלום

משלוח	החיוב

מועד	החיוב

הצמדה	וריבית

עדכון	התעריפים

__________
ק"ת	התש"ע,	עמ'	1018� 	2
ס"ח	התשל"ו,	עמ'	52� 	3
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מקומי	 לניצול	 בהקצאה	 סופקו	 אשר	 לאספקה	 קולחין	 מי	 בכמות	 החלק	 	- 	"B"
בתקופת	החורף	בשנה	הקודמת	להקצאה	מתוך	כלל	כמות	מי	קולחין	לאספקה	

אשר	סופקו	כדין	בשנה	האמורה;	

"Pa"	-	15�0	כפי	שיעודכן	מזמן	לזמן,	לפי	פסקה	)1(;	

"Ps"	-	התעריף	הנקוב	בסעיף	9)2(	למי	קולחין	לאספקה	בניצול	מקומי	בתקופת	הקיץ;

"Pw"	-	התעריף	הנקוב	בסעיף	9)1(	למי	קולחין	לאספקה	בניצול	מקומי	בתקופת	
החורף;

"Pi"	-	התעריף	הנקוב	בסעיף	9)1(	למי	קולחין	לאספקה	בניצול	בין–אזורי�

בעד	מי	קולחין	לאספקה	לניצול	מקומי,	ישלם	ספק	את	התעריפים	הנקובים	בסעיף	זה: 	�9

	בתקופת	החורף	-	020�0	שקלים	חדשים	למטר	מעוקב; )1(

	בתקופת	הקיץ	-	280�0	שקלים	חדשים	למטר	מעוקב� )2(

שקלים	 	0�020 	- בסך	 תעריף	 ספק	 ישלם	 בין–אזורי,	 לניצול	 לאספקה	 קולחין	 מי	 בעד	 	�10
חדשים	למטר	מעוקב�

בעד	מי	קולחין	באיכות	בסיסית,	יחויב	הספק	בתעריף	-	0	שקלים	למטר	מעוקב� 	�11

על	אף	האמור	בכללים	אלה,	מט"ש	המנוי	בתוספת	הראשונה,	אשר	ועדת	החריגים,	 	�12
כמשמעותה	בתקנה	5	לתקנות	איכות	מי	קולחין,	אישרה	לגביו	הקלה	שבשלה	השפכים	
על	 ונוסף	 מגבלות	 בלא	 חקלאית	 השקייה	 באיכות	 עומדים	 אינם	 במט"ש	 המטופלים	
כך	קיבל	הספק,	את	אישור	הממונה	לטפל	במי	הקולחין	ולהביאם	לאיכות	מי	קולחין	

לאספקה,	יחולו	לגביו,	לפי	בחירתו,	ולגבי	הכמויות	הנקובות	בתוספת,	אחד	מאלה:	

	המט"ש	ישלם	לספק	15�0	שקלים	חדשים	למטר	מעוקב	ויחולו	לגביו	סעיפים	2	עד	8 )1(	
בשינויים	המחויבים;

	יראו	את	המט"ש	כמספק	מי	קולחין	באיכות	בסיסית,	לפי	כללים	אלה� )2(

	נתגלעו	חילוקי	דעות	בדבר	מחיר	מי	קולחין	המסופקים	במדידה,	רשאי	ספק	או	 )א( 	�13
	מט"ש,	לפנות	לממונה	להכרעה	במחלוקת;	הממונה	יפעל	בפנייה	זו	לפי	סעיף	8)א(	עד	)ד(

לחוק	מדידת	מים,	התשט"ו-41955�

	סבר	הממונה,	כתוצאה	מפנייה	לפי	סעיף	קטן	)א(	או	מכל	סיבה	אחרת,	כי	יש	צורך	 )ב(
להסדיר	תנאים	בהסכם	האספקה	או	את	אחריות	הצדדים	שאינם	מפורטים	בכללים	
או	הסדרי	 דיווחים,	מדידות,	הסדרי	תשלום	 קליטת	המים,	 אופן	 לעניין	 לרבות	 אלה,	
חריגה	באיכות,	ולהוציא	לעניין	איכות	המים	עצמם,	כלפי	ספק	או	מט"ש,	רשאי	הוא,	

ליתן	הנחיה	לגביהם	ולגבי	כל	פעולה	הנובעת	ממנה�

	הנחה	הממונה	כאמור,	יראו	את	הנחייתו,	כתנאי	ברישיון,	והיא	תגבור	על	תנאיי	 )ג(
הסכם	אספקה�	

תחילתם	של	כללים	אלה	באחד	בחודש	שלאחר	יום	פרסומם	)להלן	-	יום	התחילה(� 	�14

על	אף	האמור	בסעיף	2	-	 	�15
	הממונה	יהיה	רשאי	לאשר	הסכם	עבר,	בתנאים	הקבועים	בסעיף	קטן	)ב(,	ובלבד	 )א(

שהובא	לאישורו	על	ידי	הספק	או	המט"ש	בתוך	ארבעה	חודשים	מיום	התחילה�

	שוכנע	הממונה	כי	תשלום	או	חלף	תשלום	בעד	מי	קולחין	לאספקה	הקבועים	 )ב(
בהסכם	עבר	סבירים	או	מוצדקים	בנסיבות	העניין,	רשאי	הוא	לאשר	את	ההסכם	ובלבד	

תעריפי	קולחין	
לניצול	מקומי

תעריפי	קולחין	
לניצול	בין–אזורי

תעריפי	קולחין	
באיכות	בסיסית

חיוב	מט"ש	
בתעריף	קולחין

בירור	מחלוקת,	
מתן	הנחיות	

על	ידי	הממונה	
ועדיפותן

__________
ס"ח	התשט"ו,	עמ'	182� 	4

תחילה

הוראת	מעבר
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שלא	יאשרו	לתקופה	שעולה	במצטבר	על	15	שנים	או	שעולה	על	תקופת	הסכם	העבר,	
לפי	המוקדם;	אישר	הממונה	כאמור,	יראו	את	הסכם	העבר	שאישר,	בתנאים	שאישר	או	

שקבע,	כמחייבים	ובאים	במקום	ההוראות	שנקבעו	לגביהם	בכללים	אלה�	

)31	בדצמבר	2010(	יראו	מט"ש	 על	אף	האמור	בסעיף	1,	עד	יום	כ"ד	בטבת	התשע"א	 	�16
כאילו	סיפק	מים	לפי	רישיון	הפקה,	גם	אם	אין	בידו	רישיון	כאמור�

התוספת הראשונה
	מט"ש	השפד"ן	-	130,000,000	מטרים	מעוקבים	לשנה� �1

	מט"ש	כרמיאל	-	8,700,000	מטרים	מעוקבים	לשנה� �2

	מט"ש	תנובות	-	2,000,000	מטרים	מעוקבים	לשנה� �3

כ'	באלול	התש"ע	)30	באוגוסט	2010(
י שנ 	 י ר או 	 	 )חמ	3-3941(

יושב	ראש	מועצת	הרשות	הממשלתית 	 	

למים	ולביוב 	 	

הודעת רישוי עסקים )הדברת מזיקים(, התשע"א-2010

	בתוקף	סמכותי	לפי	תקנה	31א)ד(	לתקנות	רישוי	עסקים	)הדברת	מזיקים(,	התשל"ה- 	
11975	)להלן	-	התקנות(,	אני	מודיע	לאמור:	

עקב	עליית	המדד	שפורסם	באוגוסט	2010	לעומת	המדד	שפורסם	באוגוסט	2009,	החל	 	�1
ביום	כ"ב	באלול	התש"ע	)1	בספטמבר	2010(	-

	נוסח	תקנה	29)ב(	לתקנות	הוא: )1(

	בעד	השתתפות	בבחינות	תשולם	אגרה	בסך	63	שקלים	חדשים"; ")ב(

	נוסח	תקנה	31	לתקנות	הוא: )2(

בעד	כל	היתר	תשולם	אגרה	בסך	63	שקלים	חדשים	לכל	31�"אגרת	היתר
שנת	תוקפו�"

כ"א	באלול	התש"ע	)31	באוגוסט	2010(
	שלום י ר או 	 	 )חמ	3-1550(

המנהל 	 	
__________

ק"ת	התשל"ה,	עמ'	1184;	התשנ"א,	עמ'	268;	התש"ע,	עמ'	1060� 	1

תיקוני טעויות

בהודעת	התכנון	והבניה	)בקשה	להיתר	תנאיו	ואגרות(	)עדכון	התוספת	השלישית(,	התש"ע- 	)1(
ג',	 בטור	 לטבלה,	 	1 בפרט	 	,)2( קטן	 בסעיף	 	,1280 עמ'	 התש"ע,	 	,9601 בק"ת	 שפורסמה	 	,2010

במקום	"79�29"	צריך	להיות	"97�29"�
)חמ	3-347(

בצו	הפעלת	רכב	)מנועים	ודלק(	)הפעלת	רכב	מנועי	בבנזין(	)תיקון(,	התש"ע-2010,	שפורסם	 	)2(
בק"ת	6915,	התש"ע,	עמ'	1458,	בסעיף	1,	במקום	"המילים	"וכן	בנזין	96	אוקטן	העומד	בדרישות	
90 ת"י	 ישראלי	 "או	בתקן	 "המילים	 יימחקו"	צריך	להיות	 	- 	"3 90	חלק	 ת"י	 	התקן	הרשמי	

חלק	3	-	בנזין	לרכב	מנועי	בנזין	עם	תחליף	עופרת"	-	יימחקו"�
)חמ	3-2727(

הוראת	שעה

שינוי	סכומים




