
רשומות

קובץ התקנות
עמוד

954 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� תקנות	הסדרים	במשק	המדינה	)הנחה	מארנונה(	)תיקון(,	התשע"א-2011

	צו	פיקוח	על	מחירי	מצרכים	ושירותים	)מחירי	נסיעה	בקווי	השירות	באוטובוסים(	)תיקון	מס'	2(,
954 התשע"א-2011	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

958 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 צו	הפיקוח	על	מצרכים	ושירותים	)בשר	קפוא(	)ביטול(,	התשע"א-2011

	כללי	הרשות	השנייה	לטלוויזיה	ורדיו	)המועד	להגשת	בקשה	לקבלת	רישיון	לשידורי	טלוויזיה(,
958 התשע"א-2011	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

959 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� הודעת	המים	)עדכון	תעריפים	למתן	שירותי	תשתית	ברמת	הגולן(	)מס'	2(,	התשע"א-2011

959 הודעת	המים	)עדכון	היטלי	הפקה(	)מס'	2(,	התשע"א-2011	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

960 		�	�	�	�	�	 הודעת	המים	)עדכון	תעריפי	מים	מקידוחי	אלוני	הבשן	למילוי	מאגרים	ברמת	הגולן(,	התשע"א-2011

19 במאי 2011 7000 ט"ו באייר התשע"א
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תקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה( )תיקון(, התשע"א-2011

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	12)ב(	לחוק	הסדרים	במשק	המדינה	)תיקוני	חקיקה	להשגת	 	
יעדי	התקציב(,	התשנ"ג-11992,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

בתקנה	2)א(	לתקנות	הסדרים	במשק	המדינה	)הנחה	מארנונה(,	התשנ"ג-21993,	האמור	 	�1
בפסקה	)6(	יסומן	")א("	ואחריה	יבוא:

	מי	שניתנה	לו	תעודה	של	אזרח	עולה	מהמשרד	לקליטת	העלייה	-	הנחה	שאינה	 ")ב(
עולה	על	90	אחוזים	לגבי	100	מטרים	רבועים	בלבד	משטח	הנכס	וזאת	למשך	12	חודשים	

מתוך	24	חודשים	המתחילים	ביום	קבלת	המעמד	כקבוע	בתעודה	האמורה�"	

כ"ג	בניסן	התשע"א	)27	באפריל	2011(
ישי 	 אלי 	 	 )חמ	3-2278(

שר	הפנים 	 	
__________

ס"ח	התשנ"ג,	עמ'	10;	התשנ"ו,	עמ'	23� 	1
ק"ת	התשנ"ג,	עמ'	419;	התשע"א,	עמ'	433� 	2

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירי נסיעה בקווי השירות 
באוטובוסים( )תיקון מס' 2(, התשע"א-2011

	בתוקף	סמכותנו	לפי	סעיף	12)א()1(	לחוק	פיקוח	על	מחירי	מצרכים	ושירותים,	התשנ"ו-	 	
11996	)להלן	-	החוק(,	ולאחר	התייעצות	עם	ועדת	המחירים		לפי	סעיף	13	לחוק,	אנו	מצווים	

לאמור:

שירות	 בקווי	 נסיעה	 )מחירי	 ושירותים	 מצרכים	 מחירי	 על	 פיקוח	 לצו	 בתוספת	 	�1
באוטובוסים(,	התשס"ג-22003	-	

	בסעיף	17	- )1(

	בפסקה	)1(,	במקום	המחירים	הנקובים	בטורים	ב'	ו–ג'	לצד	סימול	20	עד	37	 )א(
שבטור	א'	יבוא:

     )    (
) '2(,"2011

     12))(1(     ,"19961

)�(,       13,  :

1.      )   
(,"20032�

)1( 17
)()1,    ''20

37 ',:
" ' ' '

  "  "
2037.0036.00
2140.0036.00
2242.0036.00
2345.0040.00
2448.0040.00
2551.0042.00
2653.0042.00
2756.0042.00
2859.0045.00
3061.0045.00
3163.0055.00
3263.0045.00
3367.0045.00
3470.0045.00
3575.0075.00
3676.0075.00
3777.0075.00"

)()3(,,:
" '" ' ' '

    "
/ 67.00
/ 62.00"

1" ",'192
2" ",'964;",'636.

תיקון תקנה 2

__________
ס"ח	התשנ"ו,	עמ'	192� 	1

ק"ת	התשס"ג,	עמ'	964;	התשע"א,	עמ'	636� 	2

תיקון התוספת
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	בפסקה	)3(,	בטבלה,	במקום: )ב(

"טור	א'
מקום	המוצא

טור	ב'
מקום	המעבר

טור	ג'
מקום	היעד

טור	ד'
המחיר	בש"ח

00�67קרית	שמונהטבריה/עפולהירושלים

00�62"חצור	הגליליתטבריה/עפולהירושלים

יבוא:

"טור	א'
מקום	המוצא

טור	ב'
מקום	המעבר

טור	ג'
מקום	היעד

טור	ד'
המחיר	בש"ח

00�61קרית	שמונהטבריה/עפולהירושלים

00�57";חצור	הגליליתטבריה/עפולהירושלים

יבוא	 	"131�00" במקום	 	,"93�50" יבוא	 	"107�10" במקום	 ב',	 בטור	 	,)4( 	בפסקה	 )ג(
"00�128"	ובמקום	"00�116"	יבוא	"00�102";

	בפסקה	)8()א(,	בסופה,	במקום: )ד(

"מספר	הנסיעות
מחיר	נסיעה
בודדת	בש"ח

מחיר	הכרטיסיה
בש"ח

" : '" ' ' '
    "
/ 61.00
/ 57.00".

)()4(, ,'"107.10"93.50""131.00"
"128.00""116.00""102.00."

)()8()(,,:
"  

 ""
237.0062.90
240.0068.00
242.0071.40
245.0076.50
248.0081.60
251.0086.70
253.0090.10
256.0095.20
259.00100.30
261.00103.70
263.00107.10
263.00107.10
267.00113.90"

:"  
 ""

236.0061.20
240.0068.00
242.0071.40
245.0076.50
255.0093.50."

יבוא:

" : '" ' ' '
    "
/ 61.00
/ 57.00".

)()4(, ,'"107.10"93.50""131.00"
"128.00""116.00""102.00."

)()8()(,,:
"  

 ""
237.0062.90
240.0068.00
242.0071.40
245.0076.50
248.0081.60
251.0086.70
253.0090.10
256.0095.20
259.00100.30
261.00103.70
263.00107.10
263.00107.10
267.00113.90"

:"  
 ""

236.0061.20
240.0068.00
242.0071.40
245.0076.50
255.0093.50."

"מספר	הנסיעות
מחיר	נסיעה
בודדת	בש"ח

מחיר	הכרטיסיה
בש"ח
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	בסעיף	30	- )2(

	בפסקה	)א()2(,	במקום	פסקת	משנה	)א(	יבוא: )א(

	כרטיסיות	רגילות: ")א(

"מספר	הנסיעות
מחיר	נסיעה
בודדת	בש"ח

מחיר	הכרטיסיה
בש"ח

)2( 30�

)())(2(,  )(:
)"( 

"   
 ""

103.1024.80
104.6036.80
55.2020.80
57.0028.00
59.4037.60
511.0044.00
512.3049.20
514.2056.80
1116.50165.00
1117.80178.00
1120.00200.00
1123.00230.00
216.5028.10
217.8030.30
220.0034.00
223.0039.10."

)()(,  )1()2(,:

")1(      '  
  '     ':

 ' ' '
  

""

8106.22.60
13.803.10
24.804.60
36.005.20
46.705.20
57.707.00
69.007.00
710.009.40
811.309.40
913.0011.00
1417.5016.50
1519.0016.50
1620.0017.80
1721.0017.80

	בפסקה	)ב(,	במקום	פסקאות	משנה	)1(	ו)2(	יבוא: )ב(

הקודם	 המחיר	 לעומת	 ג'	 בטור	 כמפורט	 יהיו	 בודדת	 נסיעה	 	מחירי	 )1("
כמפורט	בטור	ב'	ויהיו	מסומנים	בסימול	כמפורט	בטור	א':

טור	א'
סימול

טור	ב'
מחיר	קודם	בש"ח

טור	ג'
מחיר	חדש	בש"ח

)2( 30�

)())(2(,  )(:
)"( 

"   
 ""

103.1024.80
104.6036.80
55.2020.80
57.0028.00
59.4037.60
511.0044.00
512.3049.20
514.2056.80
1116.50165.00
1117.80178.00
1120.00200.00
1123.00230.00
216.5028.10
217.8030.30
220.0034.00
223.0039.10."

)()(,  )1()2(,:

")1(      '  
  '     ':

 ' ' '
  

""

8106.22.60
13.803.10
24.804.60
36.005.20
46.705.20
57.707.00
69.007.00
710.009.40
811.309.40
913.0011.00
1417.5016.50
1519.0016.50
1620.0017.80
1721.0017.80

2.60
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	מחירי	כרטיסיות	הנחה	יהיו	כמפורט	להלן: )2(

	כרטיסיות	רגילות: )א(

"מספר	
הנסיעות

מחיר	נסיעה
בודדת	בש"ח

מחיר	הכרטיסיה
בש"ח

)2(     :
)( 

  
 ""

102.6020.80
103.1024.80
104.6036.80
55.2020.80
55.2020.80
57.0028.00
57.0028.00
59.4037.60
59.4037.60
511.0044.00
216.5028.10
216.5028.10
217.8030.30
217.8030.30

)(  :

  
 ""

152.6026.00
153.1031.00
154.6046.00
65.2020.80
65.2020.80
67.0028.00
67.0028.00
69.4037.60
69.4037.60
611.0044.00

	כרטיסיות	הנחה	לזכאים: )ב(

"מספר	הנסיעות
מחיר	נסיעה
בודדת	בש"ח

מחיר	הכרטיסיה
בש"ח

	

)2(     :
)( 

  
 ""

102.6020.80
103.1024.80
104.6036.80
55.2020.80
55.2020.80
57.0028.00
57.0028.00
59.4037.60
59.4037.60
511.0044.00
216.5028.10
216.5028.10
217.8030.30
217.8030.30

)(  :

  
 ""

152.6026.00
153.1031.00
154.6046.00
65.2020.80
65.2020.80
67.0028.00
67.0028.00
69.4037.60
69.4037.60
611.0044.00

	כרטיסיות	הנחה	לבני	נוער	ולאזרח	ותיק: )ג(

"מספר	הנסיעות
מחיר	נסיעה
בודדת	בש"ח

מחיר	הכרטיסיה
בש"ח

)(     :

  
 ""

202.6026.00
203.1031.00
204.6046.00
65.2015.60
65.2015.60
67.0021.00
67.0021.00
69.4028.20
611.0033.00"

2.    " ")172011.(

________"

___________________
)__________2011( " 
)32722( 
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	תחילתו	של	צו	זה	ביום	י"ג	בניסן	התשע"א	)17	באפריל	2011(� 	�2
י'	בניסן	התשע"א	)14	באפריל	2011(

)חמ	3-2722(

ץ כ" ישראל	
שר	התחבורה	והבטיחות	בדרכים

ניץ י בל	שטי ו י
שר	האוצר

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )בשר קפוא( )ביטול(, התשע"א-2011

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

צו	הפיקוח	על	מצרכים	ושירותים	)בשר	קפוא(,	התשי"ט-21959	-	בטל� 	�1

י"ג	בניסן	התשע"א	)17	באפריל	2011(
)חמ	3-1957(

הו נתני 	 ן מי בני
ראש	הממשלה	ושר	הבריאות

ן	 	שלום	שמחו 	 	 	 	 	 	 	
שר	התעשייה	המסחר	והתעסוקה

__________
ס"ח	התשי"ט,	עמ'	24� 	1

ק"ת	התשי"ט,	עמ'	1488� 	2

כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו )המועד להגשת בקשה לקבלת רישיון 
לשידורי טלוויזיה(, התשע"א-2011

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	33ב)א()1(,	71ד)ב(	ו–71ה)ב(	לחוק	הרשות	השנייה	לטלוויזיה	 	
2,	קובעת	מועצת	הרשות	 ובאישור	השר	לעניין	סעיף	 )להלן	-	החוק(,	 ורדיו,	התש"ן-11990	

השנייה	לטלוויזיה	ולרדיו	כללים	אלה:

בכללים	אלה	- 	�1

בערוץ	 או	 	2 בערוץ	 טלוויזיה	 לשידורי	 זיכיון	 החוק	 לפי	 שקיבל	 מי	 	- זיכיון"	 "בעל	
השלישי;

"בקשה"	-	בקשה	לקבלת	רישיון	לשידורי	טלוויזיה�

	המועד	שממנו	ניתן	להגיש	בקשה	הוא	ד'	בתשרי	התשע"ב	)2	באוקטובר	2011(� �2

תהיה	 תוקפו	 שתחילת	 רישיון	 לקבל	 המבקש	 זיכיון	 בעל	 רשאי	 שבו	 האחרון	 המועד	 	�3
במועד	המעבר,	להגיש	את	בקשתו,	הוא	ו'	בטבת	התשע"ב	)1	בינואר	2012(�

ז'	בניסן	התשע"א	)11	באפריל	2011(
)חמ	3-4235(

אבישר	 	 ן ל אי 	 	 	 	 	 	 	 	 	
																																																							יושב	ראש	מועצת	הרשות	השנייה 	

																																לטלוויזיה	ורדיו 	
__________

ס"ח	התש"ן,	עמ'	59;	התשע"א,	עמ'	302� 	1

תחילה

ביטול

הגדרות

המועד הראשון 
להגשת בקשה

המועד האחרון 
לבעלי זיכיון



959קובץ	התקנות	7000,	ט"ו	באייר	התשע"א,	2011�5�19

הודעת המים )עדכון תעריפים למתן שירותי תשתית ברמת הגולן( )מס' 2(, 
התשע"א-2011

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
התעריפים	 יעודכנו	 ל–7%�1,	 הגיע	 הכללי	 המדד	 שיעור	 ושינוי	 התשי"ט-21959,	 המים,	
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	י"ב	באדר	א'	התשע"א	)16	בפברואר	2011(,	הם	כדלהלן:

השירות
התעריפים	)בשקלים	

חדשים	למ"ק(

	אספקת	מים	- )1(

	מחמת	גדר,	על	תעריף	זה	תיווסף	עלות	החשמל	בפועל 261�0")א(

	בחיבורי	מקבל	השירות	באזור	לחץ	אביטל	651 214�0")ג(

	בחיבורי	מקבל	השירות	באזור	לחץ	רמתניה	636 708�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�275

	בחיבורי	מקבל	השירות	באזור	לחץ	חיתל	639 102�0)ו(

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

0�138

	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�180

	שאיבת	מים	- )2(

	בתחנת	אל	על 067�0)א(

	בתחנת	מבוא	חמה 117�0)ב(

	בתחנת	חיתל 064�0)ג(

	בתחנת	בני	ישראל 091�0")ד(

כ"ח	בניסן	התשע"א	)2	במאי	2011(
פיקסלר דד	 																							עו )חמ	3-3606(	

																																																																									מנהל	הרשות	הממשלתית	למים	ולביוב	)בפועל( 	
__________

ק"ת	התשס"ז,	עמ'	1107;	התשע"א,	עמ'	23� 	1

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

הודעת המים )עדכון היטלי הפקה( )מס' 2(, התשע"א-2011

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

עדכון התעריפים 
לאספקת מים 
ולשאיבת מים

__________
ס"ח	התשי"ט,	עמ'	169;	התשס"ח,	עמ'	860� 	1
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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%�0,	מיום	י"ב	

באדר	א'	התשע"א	)16	בפברואר	2011(,	כמפורט	להלן:	

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

האזור
היטל	בסיס

)בשקלים	חדשים	למטר	מעוקב(

053�0אזור	מנותק

270�0אזור	סובב	כנרת

541�0אזור	מערכת	המים	הארצית

	בסעיף	7	- )2(

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

37�1	אגורות	למטר	מעוקב; 	 למפיק	שעמד	בתנאי	הרישיון	

01�28	אגורות	למטר	מעוקב; למפיק	שלא	עמד	בתנאי	הרישיון	

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

	1�461 	הפקה	למטרות	צריכה	ביתית	או	תעשייה	-	היטל	בשיעור	של	 )1(
שקלים	חדשים	למטר	מעוקב;

	הפקה	למטרת	חקלאות	-	היטל	בשיעור	של	194�0	שקלים	חדשים	למטר	 )2(
מעוקב�

כ"ח	בניסן	התשע"א	)2	במאי	2011(
פיקסלר דד	 																																	עו )חמ	3-3042(	

																																																																											מנהל	הרשות	הממשלתית	למים	ולביוב	)בפועל(
__________

ק"ת	התשע"א,	עמ'	24� 	2

הודעת המים )עדכון תעריפי מים מקידוחי אלוני הבשן למילוי מאגרים 
ברמת הגולן(, התשע"א-2011

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

לשירותים	 הרשות	 ידי	 על	 לזמן	 מזמן	 כעדכונם	 החשמל,	 תעריפי	 וממוצע	 הואיל	 	�1
ציבוריים	-	חשמל,	כמשמעותה	בחוק	משק	החשמל,	התשנ"ו-21996,	השתנה	ב–34%�0	
)ב(	 עודכנו	התעריפים	לדמי–מים	לפי	סעיף	4)א()2(	לכללים,	כך	שנוסח	פסקת	משנה	

בסעיף	3)1(	לכללים	הוא,	מיום	ט"ז	באדר	ב'	התשע"א	)22	במרס	2011(,	כמפורט	להלן:

	משדה	קידוחי	אלוני	הבשן	למילוי	מאגרים	- “)ב(

0�451 	בדרום	רמת	הגולן	 )1(

"�0�768 	בצפון	רמת	הגולן	 )2(

כ"ח	בניסן	התשע"א	)2	במאי	2011(
פיקסלר דד	 		עו 	 	 )חמ	3-3606(

																																																																											מנהל	הרשות	הממשלתית	למים	ולביוב	)בפועל(

עדכון היטלי 
הפקה

עדכון התעריפים 
למים משדה 

קידוחי אלוני 
הבשן למילוי 

מאגרים

__________
ק"ת	התשס"ז,	עמ'	1107;	התש"ע,	עמ'	1427� 	1

ס"ח	התשנ"ו,	עמ'	208� 	2




