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1568 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 צו	מס	ערך	מוסף	)שיעור	המס	על	עסקה	ועל	יבוא	טובין(	)תיקון	מס'	2(,	התשע"ב-2012

1568 הודעת	סדר	הדין	הפלילי	)התאמת	שכר	טרחת	סניגור(,	התשע"ב-2012�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

1570 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 הודעת	תאגידי	מים	וביוב	)עדכון	תעריפים	לשירותי	מים	וביוב(,	התשע"ב-2012

1574 הודעת	המים	)תעריפי	מים	שמספקים	ספקים	מקומיים(,	התשע"ב-2012�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

1575 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 הודעת	תאגידי	מים	וביוב	)עדכון	עלות	לחישוב	עלות	שירותי	מים	וביוב(,	התשע"ב-2012

1581 הודעת	המים	)עדכון	תעריפים	למים	המסופקים	מאת	מקורות(,	התשע"ב-2012�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

הודעת	פיקוח	על	מחירי	מצרכים	ושירותים	)תעריפי	תשתית	במשק	הדלק(	)עדכון	מחירים	לשירותי	תשתית(,	
1583 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 התשע"ב-2012

תיקון	טעות
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צו בתי המשפט )הקמת בית משפט מחוזי מרכז( )תיקון(, התשע"ב-2012
אני	 ]נוסח	משולב[,	התשמ"ד-11984,	 33	לחוק	בתי	המשפט	 לפי	סעיף	 	בתוקף	סמכותי	 	

מצווה	לאמור:

במקום	 התשס"ז-22007,	 מרכז(,	 מחוזי	 משפט	 בית	 )הקמת	 המשפט	 בתי	 לצו	 	1 בסעיף	 	�1
"באזור	שיפוטה	של	עיריית	פתח	תקוה"	יבוא	"באזור	שיפוטה	של	עיריית	לוד"�	

	תחילתו	של	צו	זה	ביום	י"ד	באלול	התשע"ב	)1	בספטמבר	2012(� �2
ו'	באב	התשע"ב	)25	ביולי	2012(

)חמ	3-3708(

נאמן יעקב	 	 	 	 	 	 	 	
_________               שר	המשפטים

	ס"ח	התשמ"ד,	עמ'	198� 1

	ק"ת	התשס"ז,	עמ'	824	ועמ'	1041� 2

צו מס ערך מוסף )שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין( )תיקון מס' 2(, 
התשע"ב-2012

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	2	לחוק	מס	ערך	מוסף,	התשל"ו-11975,	ולאחר	התייעצות	עם	 	
ועדת	הכספים	של	הכנסת,	אני	מצווה	לאמור:

במקום	סעיף	1	לצו	מס	ערך	מוסף	)שיעור	המס	על	עסקה	ועל	יבוא	טובין(,	התשס"ה- 	�1
22005,	יבוא:

17%	"שיעור	המס יהיה	 טובין	 יבוא	 ועל	 בישראל	 עסקה	 על	 המס	 	שיעור	 �1
ממחיר	העסקה	או	הטובין�"

בטלים	- 	�2
התשע"ב- )תיקון(,	 טובין(	 יבוא	 ועל	 עסקה	 על	 המס	 )שיעור	 מוסף	 ערך	 מס	 	צו	 )1(

;32012

	צו	מס	ערך	מוסף	)שיעור	המס	על	עסקה	ועל	יבוא	טובין(	)הוראת	שעה(,	התשע"א- )2(
�42010

	תחילתו	של	צו	זה	ביום	י"ד	באלול	התשע"ב	)1	בספטמבר	2012(� �3
י"ג	באב	התשע"ב	)1	באוגוסט	2012(

ץ ני י בל	שטי ו י 	 	 )חמ	3-1600(

שר	האוצר 	 	
__________

ס"ח	התשל"ו,	עמ'	52� 	1
ק"ת	התשס"ה,	עמ'	913;	התשס"ו,	עמ'	920;	התשס"ט,	עמ'	1022;	התש"ע,	עמ'	534;	התשע"א,	עמ'	262;	 	2

התשע"ב,	עמ'	1510�
ק"ת	התשע"ב,	עמ'	1510� 	3
ק"ת	התשע"א,	עמ'	262� 	4

הודעת סדר הדין הפלילי )התאמת שכר טרחת סניגור(, התשע"ב-2012
- )להלן	 התשל"ד-11974	 הפלילי,	 הדין	 סדר	 לתקנות	 4)ו()4(	 תקנה	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 		

התקנות(,	אני	מודיע	לאמור:

תיקון	סעיף	1

תחילה

החלפת	סעיף	1

ביטול

תחילה

__________
	ק"ת	התשל"ד,	עמ'	1200;	התשע"ב,	עמ'	61� 1
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שיעורי	שכר	טרחת	סניגור	לפי	תקנה	4)א(	לתקנות	הם,	החל	ביום	י"א	בתמוז	התשע"ב 	�1	
)1	ביולי	2012(,	כדלקמן:

בשקלים	חדשים

	בבית	משפט	שלום	- �1"

	לישיבה	ראשונה	בעניין	- )א(

	מעצר,	שחרור	בערבות	או	הטלת	ערובה	 )1(781

	מעצר	עד	תום	ההליכים																										 )2(959

	אישום	בעבירה	שהיא	חטא																										 )3(1,105

	אישום	בעבירה	אחרת																										 )4(1,466

	אישום	בעבירה	של	גרימת	מוות																								 )5(3,342

	טיעון	לעונש	בעבירה	של	גרימת	מוות																		 )6(2,477

	לישיבה	נוספת	בכל	אחד	מהעניינים	כאמור	בפסקת 	)ב(
375משנה	)א(,	לכל	ישיבה

	בבית	משפט	מחוזי	- �2

	לישיבה	ראשונה	בעניין	- )א(

	מעצר,	שחרור	בערבות	או	הטלת	ערובה	 )1(920

	מעצר	עד	תום	ההליכים																										 )2(1,651

	משפט	פלילי																										 )3(3,342

	ערעור	פלילי	-																										 )4(

	על	פסק	הדין																										 1,651)אא(

	על	גזר	הדין	בלבד																										 959)בב(

	לישיבה	נוספת	בכל	אחד	מהעניינים	כאמור	בפסקת	 )ב(
781משנה	)א(,	לכל	ישיבה																										

	בבית	המשפט	העליון	- �3

	לישיבה	ראשונה	בעניין	- )א(

	מעצר,	שחרור	בערבות	או	הטלת	ערובה )1(1,651

	ערעור	פלילי	- )2(

	על	פסק	הדין																										 2,998)אא(

	על	גזר	הדין	בלבד																										 1,651)בב(

	לישיבה	נוספת	בכל	אחד	מהעניינים	כאמור	בפסקת 	)ב(
1,330"משנה	)א(,	לכל	ישיבה

ה'	באב	התשע"ב	)24	ביולי	2012(
שופט 	 , צר מיכאל	שפי 	 	 )חמ	3-245-ת2(

מנהל	בתי	המשפט 	 	

העלאת	שיעורי	
שכר	טרחת	

סניגורים
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 הודעת תאגידי מים וביוב )עדכון תעריפים לשירותי מים וביוב(,
התשע"ב-2012

וביוב	 )תעריפים	לשירותי	מים	 וביוב	 8	לכללי	תאגידי	מים	 	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	 	
והקמת	מערכות	מים	או	ביוב(,	התש"ע-12009	)להלן	—	כללי	תעריפי	תאגידי	מים	וביוב(,	אני	

מודיע	בזה	לאמור:

היות	וכללי	מקורות	מתעדכנים	לפי	סעיף	112א	לחוק	המים,	התשי"ט-21959,	עודכנו	 	�1
בפסקאות	 הנקובים	 שהסכומים	 כך	 וביוב,	 מים	 תאגידי	 תעריפי	 בכללי	 התעריפים	
ו–5	 2)ב(	 ופרטים	 השנייה	 התוספת	 הראשונה,	 התוספת	 	,6 	,4 	,3 בסעיפים	 מסוימות	

בתוספת	השלישית,	הם	מיום	י"א	בתמוז	התשע"ב	)1	ביולי	2012(,	כדלקמן:

טור	א'
	תעריף	

)בשקלים	חדשים	
למ"ק(

טור	ב'
תעריף	לנכס	ותיק	
)בשקלים	חדשים	

למ"ק(	

בעד	צריכה	ביתית	לכל	יחידת	דיור	-	)1(3�

566�1867�8לגבי	כמות	מוכרת		)א(	

177�90112�12לגבי	כל	כמות	נוספת	)ב(

בעד	כל	צריכה	אחרת	-	)2(

867�6359�10מים	שפירים	למוסד	עירוני	)ג(	)1(	

958�3396�7מים	שפירים	לגינון	ציבורי	)1(4�

037�4273�3)1(		תעריף	לשירות	ביוב)ב(	6�	

תוספת ראשונה
התעריף	למ"ק	מים	בעבור	כמות	מים	המחויבת	רק	בעד	שירותי	ביוב	שמספקת	חברה

פרט
טור	א'

שם	החברה

טור	ב'
	תעריף

	)בשקלים	חדשים	
למ"ק(

טור	ג'
תעריף	לנכס	ותיק	
)בשקלים	חדשים	

למ"ק(

336�7494�4אל	עין	בע"מ1

583�0392�3הגיחון	תאגיד	המים	והביוב	של	ירושלים	בע"מ2

613�8742�2הרי	נצרת	מפעלי	מים	וביוב	בע"מ3

310�6993�3התנור	מים	וביוב	בע"מ4

767�0722�3יובלים	אשדוד	בע"מ5

272�8643�3יובלים	בשומרון	בע"מ	6

131�5913�3ימים	—	תאגיד	המים	של	קריית	ים	בע"מ7

142�5994�4כפרי	גליל	תחתון	בע"מ8

970�3873�4מי	אביבים	2010	בע"מ9

333�7273�3מי	אונו	בע"מ10

__________
ק"ת	התש"ע,	עמ'	442;	התשע"ב,	עמ'	452� 	1
ס"ח	התשי"ט,	עמ'	169;	התשס"ו,	עמ'	331� 	2

עדכון	סכומים
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פרט
טור	א'

שם	החברה

טור	ב'
	תעריף

	)בשקלים	חדשים	
למ"ק(

טור	ג'
תעריף	לנכס	ותיק	
)בשקלים	חדשים	

למ"ק(

904�1912�3מי	אשקלון	בע"מ11

351�6273�3מי	שמש	בע"מ12

937�273�4מי	ברק	בע"מ13

689�9553�3מי	בת	ים	בע"מ14

762�1803�4מי	גבעתיים	בע"מ15

691�9603�3מי	גליל	בע"מ16

005�6194�4מעיינות	הדרום	בע"מ17

911�4333�4מי	הוד	השרון	בע"מ18

334�6773�3מי	הרצליה	בע"מ19

082�4764�4נווה	מדבר	בע"מ20

181�5083�3מי	חדרה	בע"מ21

518�8843�3מי	יבנה	בע"מ22

483�1063�4מי	כרמל	בע"מ23

973�2452�3מי	לוד	בע"מ24

398�9103�3מי	מודיעין	בע"מ25

238�6032�2מי	נע	חברת	המים	והביוב	של	עיריית	נצרת	בע"מ26

294�5643�3מי	נתניה	)2003(	בע"מ27

629�9474�4מי	עירון	בע"מ28

704�2553�4מי	עכו	בע"מ29

296�6363�3מי	ציונה	בע"מ30

254�4953�3מי	קריית	גת	בע"מ31

074�4704�4מי	רהט	בע"מ32

499�9953�3מי	רעננה	בע"מ33

870�3482�3מי	רקת	טבריה	בע"מ34

186�6653�3מי	שבע	תאגיד	המים	והביוב	לבאר	שבע	בע"מ35

780�0803�4מי	שקמה	תאגיד	המים	והביוב	בע"מ36

928�3173�4מיתב	החברה	האזורית	למים	והביוב	בע"מ37

644�9142�2מניב	ראשון	בע"מ38

277�7983�3מעיינות	אתא	בע"מ39

419�7082�2מעיינות	המשולש	בע"מ40

826�4112�3מעיינות	העמקים	בע"מ41

672�0333�4מעיינות	השרון	בע"מ42
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פרט
טור	א'

שם	החברה

טור	ב'
	תעריף

	)בשקלים	חדשים	
למ"ק(

טור	ג'
תעריף	לנכס	ותיק	
)בשקלים	חדשים	

למ"ק(

708�2654�5מעיינות	זיו	בע"מ43

89�1893�4סובב	שפרעם	בע"מ44

616�1793�4עין	אפק	בע"מ45

218�5163�3עין	הכרמים	בע"מ46

136�4513�3עין	נטפים	מפעלי	מים	וביוב	אילת	בע"מ47

689�9883�3פלג	הגליל	בע"מ48

171�6633�3פלגי	מוצקין	בע"מ49

686�1513�4פלגי	השרון	בע"מ50

562�9013�3שרונים	מפעלי	מים	וביוב	בע"מ51

046�4033�3תמ"ר	תאגיד	המים	רמלה	בע"מ52

תוספת שנייה
תעריפים לשירותים מסוימים

הסכום	בשקלים	חדשים

מים(	 )מדי	 המים	 לתקנות	 	47 תקנה	 לפי	 מים	 מד	 	בדיקת	 �1
ובתנאי	 מים	 למד	 והובלה	 החלפה	 לרבות	 התשמ"ח-1988,	

שממועד	התקנתו	חלפו	פחות	מ–7	שנים	-

48�100למד–מים	שקוטרו	עד	"3/4	כולל

06�135למד–מים	שקוטרו	מעל	"3/4	

	ניתוק	מד	מים	לבקשת	צרכן �268�04

	חיבור	מד	מים	לבקשת	צרכן �368�04

נוסף	 מים	 מד	 או	 לראשונה	 שחובר	 בנכס	 מים	 מד	 	התקנת	 �4
שהותקן	בהתאם	לכללי	אמות	המידה	-	

77�153למד–מים	שקוטרו	עד	"3/4	כולל

30�329למד–מים	שקוטרו	מעל	"3/4	ועד	"1	כולל

95�415למד–מים	שקוטרו	מעל	"1	ועד	"5�1	כולל

82�826למד–מים	שקוטרו	מעל	"5�1	ועד	"2	כולל

02�4,129למד–מים	שקוטרו	מעל	"2	ועד	"3	כולל

66�6,709למד–מים	שקוטרו	מעל	"3	ועד	"4	כולל

17�8,774למד–מים	שקוטרו	מעל	"4	ועד	"6	כולל

55�10,322למד–מים	שקוטרו	מעל	"6	

24�391למד	מים	חמים	שקוטרו	עד	"3/4	כולל

24�774למד	מים	חמים	שקוטרו	מעל	"3/4	ועד	"1	כולל
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הסכום	בשקלים	חדשים

16�1,445למד	מים	חמים	שקוטרו	מעל	"1	ועד	"5�1	כולל

51�2,064למד	מים	חמים	שקוטרו	מעל	"5�1

45�206תוספת	לכל	מד–מים	בגין	רכיב	קריאה	מרחוק

	ניתוק	מד–מים	בשל	חוב	צרכן	וחיבורו	מחדש	לאחר	הסדרת	 �5
החוב	לפי	כללים	שנקבעו	לפי	סעיף	146	לחוק	ובהעדרם	לפי	

הנחיות	הממונה

112�48

לכללי	 שלישי	 בפרק	 ד	 בסימן	 כמשמעותן	 נוספות	 	בדיקות	 �7
אמות	המידה	-

06�135למד–מים	שקוטרו	עד	"3/4	כולל

12�366למד–מים	שקוטרו	מעל	"3/4

בפרק	 א'	 בסימן	 צרכן,כמשמעותו	 בחצרי	 מתואם	 	ביקור	 �8
הרביעי	לכללי	אמות	המידה

16�27

	הפקה	חוזרת	של	העתק	חשבון	תקופתי	ושליחתו	לפי	כללי	 �9
אמות	המידה

12�20

תוספת שלישית
תעריפים לשירותי ביוב לשפכים

הסכום	בשקלים	חדשים

26�15"15"	-	2	)ב(

	-	"0�31"0�32

	-	"150"152�55

7�101דיגום	חטף1�5�

1�305דיגום	מורכב	לפי	זמן2�

8�1,423דיגום	מורכב	לפי	ספיקות3�

�4BOD86�4

�5COD81�4

�6MTBE254�3

�7PH15�3

�8VOC's406�8

�9TSS50�9

�10VOC406�8

7�101דטרגנטים	אניונים11�

7�101דטרגנטים	נוניונים12�

9�50זרחן	כללי13�

8�762חומרי	נפץ14�
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הסכום	בשקלים	חדשים

7�101חנקן	כללי15�

�16)TKN(	קיילדל	5�86חנקן

0�61כלוריד17�

�18)DOX(	מומסים	הלוגנים	פחמימנים	0�356כלל

3�15מוליכות	חשמלית19�

3�76נתרן20�

1�66סולפאט21�

5�91סולפיד22�

3�254סריקת	מתכות	כבדות23�

4�203שמן	מינרלי24�

4�86שמנים	ושומנים25�

כ"ב	בתמוז	התשע"ב	)12	ביולי	2012(
ר קושני 	 דר אלכסנ 	 	 )חמ	3-3873(

מנהל	הרשות	הממשלתית	למים	ולביוב 	 	

הודעת המים )תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים(, התשע"ב-2012

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	112א)ב(,	לחוק	המים,	התשי"ט-11959	)להלן	—	חוק	המים(,	אני	 	
מודיע	בזה	לאמור:

מים	 לדמי	 התעריפים	 עודכנו	 האחרון	 העדכון	 ממועד	 חודשים	 שישה	 היות	שחלפו	 	�1
לפי	סעיף	112)א(	לחוק	המים,	כך	שהסכומים	הנקובים	בפסקאות	משנה	מסוימות	של	
פסקאות	)1(	ו–)3(	בסעיף	4	וסעיפים	קטנים	)א(	עד	)ג(	בסעיף	5	לכללי	המים	)תעריפי	מים	
שמספקים	ספקים	מקומיים(,	התשנ"ד-21994,	מיום	י"א	בתמוז	התשע"ב	)1	ביולי	2012(,	

הם	כמפורט	להלן:
שקלים	חדשים	למ"ק

מים	לכל	מטרות	צריכה	או	שימושים,	שאינם	מפורטים	)1(4�	
בכללים	אלה:

535�3תוספת	בעד	כל	כמות	שעד	לכמות	המוכרת		1�1

436�4תוספת	בעד	כל	כמות	שמעבר	לכמות	המוכרת	2�1

028�3בעד	בתי	חולים,	בתי	מרחץ	ומקוואות		)2(

למטרת	חקלאות	-)3(

232�0תעריף	חלוקת	מים2�3

אחזקת	מערכות	מים	או	ביוב5�

בעד	השקעות	למטרת	שיקום,	חידוש	ופיתוח	מערכות	)א(
מים	או	ביוב	ופיתוח	מערכות	מים	וביוב

0�087

עדכון	תעריפי	
דמי	מים	ברשויות		

המקומיות

__________
ס"ח	התשי"ט,	עמ'	169;	התשס"ו,	עמ'	331� 	1
ק"ת	התשנ"ד,	עמ'	885;	התשע"ב,	עמ'	451� 	2
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שקלים	חדשים	למ"ק

ספק	מקומי	שחלות	עליו	הוראות	סעיף	6א	לחוק	תאגידי	)ב(
מים	וביוב	

1�627

לחוק	)ג( 6א	 סעיף	 הוראות	 עליו	 חלות	 שלא	 מקומי	 ספק	
תאגידי	מים	וביוב

1�627

כ"ב	בתמוז	התשע"ב	)12	ביולי	2012(
ר קושני 	 דר אלכסנ 	 	 )חמ	3-29-ת2(

מנהל	הרשות	הממשלתית	למים	ולביוב 	 	

הודעת תאגידי מים וביוב )עדכון עלות לחישוב עלות שירותי מים וביוב(, 
התשע"ב-2012

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	29)ד(,	לכללי	תאגידי	מים	וביוב	)חישוב	עלות	שירותי	מים	 	
אני	 וביוב(,	 מים	 תאגידי	 כללי	 	— )להלן	 התש"ע-12009	 וביוב(,	 מים	 מערכות	 והקמת	 וביוב	

מודיע	בזה	לאמור:

היות	וכללי	מקורות	מתעדכנים	לפי	סעיף	112א	לחוק	המים,	התשי"ט-21959,	עודכנו	 	�1
קטנים	 בסעיפים	 הנקובים	 שהסכומים	 כך	 וביוב,	 מים	 תאגידי	 בכללי	 התעריפים	
י"א	 מיום	 והשלישית,	 והתוספות	הראשונה,	השנייה	 	11 	,10 	,8 מסוימים	של	סעיפים	

בתמוז	התשע"ב	)1	ביולי	2012(,	הם	כדלקמן:

בשקלים	חדשים	למ"ק

עלות	מוכרת	בעבור	הון	חוזר	תהיה	-8�

050�0לשירותי	מים	של	חברה	)1(

0193�0לשירותי	ביוב	של	חברה	)2(

עלויות	תפעול	ומנהלה	מוכרות	-)א(10�	

לשירותי	מים	של	חברה	-)1(

	גובה	הרמה	ממוצע	משוקלל	של	עד	200	מטר 863�0)א(

	גובה	הרמה	ממוצע	משוקלל	של	מעל	200	מטר 016�1)ב(

652�0לשירותי	ביוב	-)2(

על	אף	האמור	בסעיף	קטן	)א(	עד	סוף	שנת	2013	-	)ב(

בשנת	2012	-

907�0גובה	הרמה	ממוצע	משוקלל	של	עד	200	מטר

059�1גובה	הרמה	ממוצע	משוקלל	של	מעל	200	מטר

686�0לשירותי	ביוב

בשנת	2013	-)4(

886�0גובה	הרמה	ממוצע	משוקלל	של	עד	200	מטר

037�1גובה	הרמה	ממוצע	משוקלל	של	מעל	200	מטר

עדכון	סכומים

__________
ק"ת	התש"ע,	עמ'	418� 	1

ס"ח	התשי"ט,	עמ'	169;	התשס"ו,	עמ'	331� 	2
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בשקלים	חדשים	למ"ק

669�0לשירותי	ביוב	

עלות	מוכרת	לטיפול	בשפכים	-)א(11�

652�0רמת	טיפול	ירודה	)1(

653�1רמת	טיפול	בסיסית	)2(

968�1רמת	טיפול	להשקייה	חקלאית	בלא	מגבלות	)3(

178�2רמת	טיפול	לאיכות	הנדרשת	)4(

תוספת ראשונה
)סעיף	19(

עלות נמוכה מוכרת לחלוקת מים

פרט
טור	א'

שם	החברה

טור	ב'
)בשקלים	חדשים	

למ"ק(

טור	ג'
לנכס	ותיק

)בשקלים	חדשים	
למ"ק(	

024�3673�3אל	עין	בע"מ1

957�2572�3הגיחון	תאגיד	המים	והביוב	של	ירושלים	בע"מ2

123�6183�3הרי	נצרת	מפעלי	מים	וביוב	בע"מ3

581�9482�2התנור	מים	וביוב	בע"מ4

383�8332�2יובלים	אשדוד	בע"מ5

739�9042�2יובלים	בשומרון	בע"מ6

325�6212�2ימים	-	תאגיד	המים	של	קריית	ים	בע"מ7

916�2152�3כפרי	גליל	תחתון	בע"מ8

438�7772�2מי	אביבים	2010	בע"מ9

493�8542�2מי	אונו	בע"מ10

628�0972�3מי	אשקלון	בע"מ11

906�3862�3מי	שמש	בע"מ12

657�0792�3מי	ברק	בע"מ13

059�5492�2מי	בת	ים	בע"מ14

396�7352�2מי	גבעתיים	בע"מ15

783�2702�3מי	גליל	בע"מ16

975�1162�3מעיינות	דרום	בע"מ17

411�6452�2מי	הוד	השרון	בע"מ18

364�7762�2מי	הרצליה	בע"מ19

053�4163�3נווה	מדבר	בע"מ20

374�8032�2מי	חדרה	בע"מ21

279�6692�2מי	יבנה	בע"מ22
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פרט
טור	א'

שם	החברה

טור	ב'
)בשקלים	חדשים	

למ"ק(

טור	ג'
לנכס	ותיק

)בשקלים	חדשים	
למ"ק(	

928�0622�3מי	כרמל	בע"מ23

828�3122�3מי	לוד	בע"מ24

848�0922�3מי	מודיעין	בע"מ25

מי	נע	חברת	המים	והביוב	של	עיריית	נצרת	26
בע"מ

3�2982�907

545�0332�3מי	נתניה	)2003(	בע"מ27

834�4702�3מי	עירון	בע"מ28

219�4233�3מי	עכו	בע"מ29

435�8522�2מי	ציונה	בע"מ30

852�3662�3מי	קריית	גת	בע"מ31

112�4733�3מי	רהט	בע"מ32

596�8572�2מי	רעננה	בע"מ33

473�7513�3מי	רקת	טבריה	בע"מ34

586�8642�2מי	שבע	תאגיד	המים	והביוב	לבאר	שבע	בע"מ35

366�8222�2מי	שקמה	תאגיד	המים	והביוב	בע"מ36

62�9872�2מיתב	החברה	האזורית	למים	ולביוב	בע"מ37

836�3232�3מניב	ראשון	בע"מ38

558�7922�2מעיינות	אתא	בע"מ39

072�5403�3מעיינות	המשולש	בע"מ40

678�8502�2מעיינות	העמקים	בע"מ41

540�9292�2מעיינות	השרון	בע"מ42

757�2052�3מעיינות	זיו	בע"מ43

940�3972�3סובב	שפרעם	בע"מ44

440�6342�2עין	אפק	בע"מ45

607�0652�3עין	הכרמים	בע"מ46

253�6942�2עין	נטפים	מפעלי	מים	וביוב	אילת	בע"מ	47

223�6813�3פלג	הגליל	בע"מ48

294�5582�2פלגי	מוצקין	בע"מ49

309�5982�2פלגי	השרון	בע"מ50

477�8942�2שרונים	מפעלי	מים	וביוב	בע"מ51

992�3922�3תמ"ר	תאגיד	מים	רמלה	בע"מ52



קובץ	התקנות	7151,	י"ד	באב	התשע"ב,	2012�8�2 1578

תוספת שנייה
)סעיף	20(

עלות גבוהה מוכרת לחלוקת מים

פרט
טור	א'

שם	החברה

טור	ב'
)בשקלים	חדשים	

למ"ק(

טור	ג'
לנכס	ותיק

)בשקלים	חדשים	
למ"ק(

508�8363�3אל	עין	בע"מ1

187�4723�3הגיחון	תאגיד	המים	והביוב	של	ירושלים	בע"מ2

607�0873�4הרי	נצרת	מפעלי	מים	וביוב	בע"מ3

812�1642�3התנור	מים	וביוב	בע"מ4

614�0492�3יובלים	אשדוד	בע"מ5

970�1182�3יובלים	בשומרון	בע"מ6

555�8352�2ימים	-	תאגיד	המים	של	קריית	ים	בע"מ7

400�6833�3כפרי	גליל	תחתון	בע"מ8

669�9922�2מי	אביבים	2010	בע"מ9

724�0692�3מי	אונו	בע"מ10

859�3112�3מי	אשקלון	בע"מ11

390�8543�3מי	שמש	בע"מ12

142�5483�3מי	ברק	בע"מ13

289�7642�2מי	בת	ים	בע"מ14

627�952�2מי	גבעתיים	בע"מ15

267�7373�3מי	גליל	בע"מ16

459�5853�3מעיינות	דרום	בע"מ17

641�8612�2מי	הוד	השרון	בע"מ18

593�9912�2מי	הרצליה	בע"מ19

537�8853�3נווה	מדבר	בע"מ20

604�0172�3מי	חדרה	בע"מ21

510�8832�2מי	יבנה	בע"מ22

159�2773�3מי	כרמל	בע"מ23

312�783�3מי	לוד	בע"מ24

078�3073�3מי	מודיעין	בע"מ25

136�5143�3מי	נע	חברת	המים	והביוב	של	עיריית	נצרת	בע"מ26

775�2472�3מי	נתניה	)2003(	בע"מ27

889�9393�3מי	עירון	בע"מ28

703�8923�3מי	עכו	בע"מ29
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פרט
טור	א'

שם	החברה

טור	ב'
)בשקלים	חדשים	

למ"ק(

טור	ג'
לנכס	ותיק

)בשקלים	חדשים	
למ"ק(

666�0672�3מי	ציונה	בע"מ30

336�8353�3מי	קריית	גת	בע"מ31

596�9413�3מי	רהט	בע"מ32

826�0712�3מי	רעננה	בע"מ33

957�223�4מי	רקת	טבריה	בע"מ34

817�0792�3מי	שבע	תאגיד	המים	והביוב	לבאר	שבע	בע"מ35

596�0372�3מי	שקמה	תאגיד	המים	והביוב	בע"מ36

851�2022�3מיתב	החברה	האזורית	למים	ולביוב	בע"מ37

066�5373�3מניב	ראשון	בע"מ38

789�0072�3מעיינות	אתא	בע"מ39

556�0083�4מעיינות	המשולש	בע"מ40

909�0642�3מעיינות	העמקים	בע"מ41

771�1512�3מעיינות	השרון	בע"מ42

710�6723�3מעיינות	זיו	בע"מ43

424�8663�3סובב	שפרעם	בע"מ44

671�8492�2עין	אפק	בע"מ45

837�282�3עין	הכרמים	בע"מ46

482�9092�2עין	נטפים	מפעלי	מים	וביוב	אילת	בע"מ47

707�1483�4פלג	הגליל	בע"מ48

524�7722�2פלגי	מוצקין	בע"מ49

538�8132�2פלגי	השרון	בע"מ50

707�1092�3שרונים	מפעלי	מים	וביוב	בע"מ51

476�8603�3תמ"ר	תאגיד	המים	רמלה	בע"מ52

תוספת שלישית
)סעיף	19א(

עלות מוכרת לחלוקת מים לגינון

פרט
טור	א'

שם	החברה

טור	ב'
)בשקלים	חדשים	

למ"ק(

טור	ג'
לנכס	ותיק

)בשקלים	חדשים	
למ"ק(	

415�7953�3אל	עין	בע"מ1

056�4363�3הגיחון	תאגיד	המים	והביוב	של	ירושלים	בע"מ2

334�7143�3הרי	נצרת	מפעלי	מים	וביוב	בע"מ3
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פרט
טור	א'

שם	החברה

טור	ב'
)בשקלים	חדשים	

למ"ק(

טור	ג'
לנכס	ותיק

)בשקלים	חדשים	
למ"ק(	

716�0942�3התנור	מים	וביוב	בע"מ4

491�8712�2יובלים	אשדוד	בע"מ	5

872�2522�3יובלים	בשומרון	בע"מ6

451�8312�2ימים	תאגיד	המים	של	קריית	ים	בע"מ7

287�6673�3כפרי	גליל	תחתון	בע"מ8

606�9862�2מי	אביבים	2010	בע"מ9

629�0092�3מי	אונו	בע"מ10

743�1232�3מי	אשקלון	בע"מ11

193�5743�3מי	שמש	בע"מ12

007�3883�3מי	ברק	בע"מ13

213�5932�2מי	בת	ים	בע"מ14

554�9342�2מי	גבעתיים	בע"מ15

106�4863�3מי	גליל	בע"מ16

332�7123�3מעיינות	הדרום	בע"מ17

576�9562�2מי	הוד	השרון	בע"מ18

500�8802�2מי	הרצליה	בע"מ19

418�7983�3נווה	מדבר	בע"מ20

502�8822�2מי	חדרה	בע"מ21

425�8052�2מי	יבנה	בע"מ22

072�4533�3מי	כרמל	בע"מ23

076�4573�3מי	לוד	בע"מ24

987�3672�3מי	מודיעין	בע"מ25

988�3682�3מי	נע	חברת	המים	והביוב	של	עיריית	נצרת	בע"מ26

679�0592�3מי	נתניה	)2003(	בע"מ27

453�8333�3מי	עירון	בע"מ28

544�9253�3מי	עכו	בע"מ29

570�9502�2מי	ציונה	בע"מ30

129�5103�3מי	קריית	גת	בע"מ31

476�8563�3מי	רהט	בע"מ32

741�1212�3מי	רעננה	בע"מ33

710�0903�4מי	רקת	טבריה	בע"מ34

715�0962�3מי	שבע	תאגיד	המים	והביוב	לבאר	שבע	בע"מ35

524�9052�2מי	שקמה	תאגיד	המים	והביוב	בע"מ36
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פרט
טור	א'

שם	החברה

טור	ב'
)בשקלים	חדשים	

למ"ק(

טור	ג'
לנכס	ותיק

)בשקלים	חדשים	
למ"ק(	

786�1662�3מיתב	מים	תיעול	וביוב	בע"מ37

938�3182�3מניב	ראשון	בע"מ38

691�0712�3מעיינות	אתא	בע"מ39

263�6433�3מעיינות	המשולש	בע"מ40

789�1692�3מעיינות	העמקים	בע"מ41

694�0742�3מעיינות	השרון	בע"מ42

435�8163�3מעיינות	זיו	בע"מ43

285�6653�3סובב	שפרעם	בע"מ44

59�9712�2עין	אפק	בע"מ45

738�1182�3עין	הכרמים	בע"מ46

379�7592�2עין	נטפים	מפעלי	מים	וביוב	אילת	בע"מ47

546�9273�3פלג	הגליל	בע"מ48

422�8032�2פלגי	מוצקין	בע"מ49

462�8432�2פלגי	השרון	בע"מ50

625�0052�3שרונים	מפעלי	מים	וביוב	בע"מ51

247�6283�3תמ"ר	תאגיד	מים	רמלה	בע"מ52

כ"ב	בתמוז	התשע"ב	)12	ביולי	2012(
ר קושני 	 דר אלכסנ 	 	 )חמ	3-3869(

מנהל	הרשות	הממשלתית	למים	ולביוב 	 	

 הודעת המים )עדכון תעריפים למים המסופקים מאת מקורות(,
התשע"ב-2012

אני	 החוק(,	 	- )להלן	 התשי"ט-11959	 המים,	 לחוק	 112א)ב(,	 סעיף	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
מודיע	לאמור:

מים	 לדמי	 התעריפים	 עודכנו	 הקודם,	 העדכון	 ממועד	 חודשים	 שישה	 שחלפו	 היות	 	�1
מקורות(,	 מאת	 המסופקים	 מים	 )תעריפי	 המים	 שבכללי	 כך	 לחוק,	 112)א(	 סעיף	 לפי	
התשמ"ז-21987,	הסכומים	הנקובים	בפסקאות	משנה	מסוימות	של	סעיפים	7	ו–8,	מיום	

י"א	בתמוז	התשע"ב	)1	ביולי		2012(,	הם	כדלקמן:
בשקלים	חדשים	למ"ק

מים	לחקלאות7	)1(

מים	שפירים	-1�1

215�1בית	שאן	קידוחים2�1�1

439�0בית	שאן	מעיינות,	לרבות	מים	לבריכות	דגים3�1�1

__________
ס"ח	התשי"ט,	עמ'	169;	התשס"ו,	עמ'	331� 	1

ק"ת	התשמ"ז,	עמ'	1109;	התשע"ב,	עמ'	467� 	2

עדכון	התעריפים	
ללמים	למטרת	חקל
לאות,	תעשייה,	

לכל	צריכה	אחרת	
ולאחזקת	מערכות	

מים	וביוב

קובץ	התקנות	7151,	י"ד	באב	התשע"ב,	2012�8�2
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בשקלים	חדשים	למ"ק

554�0שפעה	-	מילוי	מאגרי	שפעה4�1�1

470�0שפעה5�1�1

373�0בשנת	2012	6�1�1א

498�0בשנת		2013

621�0בשנת	2014	

747�0בשנת	2015

872�0החל	בשנת	2016	

כל	שאר	מפעלי	מקורות	-7�1�1

449�1תעריף	לכמות	א

709�1תעריף	לכמות	ב	

232�2תעריף	לכמות	ג

לכל	כמות	מים	שתינתן	כדין	כתוספת	לכמות	8�1�1
המים	שהוקצתה	מחברת	מקורות	לצרכן	כדין	

לחקלאות	בשנת	הרישוי

2�232

שפד"ן	-2�1	

תעריף	לכמות	מים	נצרכת	-	1�2�1

991�0בשנת	2012

023�1בשנת	2013

052�1בשנת	2014

083�1החל	בשנת	2015

קולחין	-3�1

תעריף	לכמות	מי	קולחים	נצרכת,	באיכות	של	מי	השקיה	1�3�1
לפי	 הבריאות	 שר	 שיקבע	 כפי	 מגבלות,	 בלא	 חקלאית	

פקודת	בריאות	העם,	1949,	עד	לכמות	המוקצית	-	

858�0בשנת	2012

877�0בשנת	2013

897�0בשנת	2014

918�0החל	בשנת	2015

מים	מליחים	-	6�1	

בפסקת	משנה	זו,	"תעריף	הבסיס"	-	)1(

201�1בשנת	2012	

248�1בשנת	2013	

294�1	בשנת	2014	

341�1	בשנת	2015	

387�1החל	בשנת	2016
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בשקלים	חדשים	למ"ק

מים	למטרת	תעשייה,	לכל	מפעלי	מקורות	-7)2(

מים	שפירים	-2�

130�6	בשנת	2012		

066�7בשנת	2013

מים	לכל	צריכה	אחרת	-7)3(

מים	שפירים	-1�3	

	לספק	שאינו	חברה	-	 3�1�1

	בעד	כל	כמות	שעד	לכמות	מוכרת 3�1�1�11�852

	בעד	כל	כמות	שמעבר	לכמות	 3�1�1�2
המוכרת

6�104

למי	שאינו	ספק	-	3�1�3

610�32�3�1�3				בעד	בית	חולים,	בית	מרחץ	ומקווה

אחזקת	מערכות	מים	וביוב	-	8	)א(

תעריף	לצריכה	לכל	המטרות	והשימושים	למעט	)1(
לחקלאות

1�627

087�0לחקלאות	)2(

כ"ב	בתמוז	התשע"ב	)12	ביולי	2012(
ר קושני 	 דר אלכסנ 	 	 )חמ	3-807(

מנהל	הרשות	הממשלתית	למים	ולביוב 	 	

הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )תעריפי תשתית במשק הדלק( 
)עדכון מחירים לשירותי תשתית(, התשע"ב-2012

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	5	לצו	פיקוח	על	מחירי	מצרכים	ושירותים	)תעריפי	תשתית	 	
במשק	הדלק(,	התשנ"ו-11995	)להלן	-	הצו(,	אני	מודיע:

תעריפי	התשתית	במשק	הדלק	עודכנו	ולפיכך	נוסח	התוספת	לצו	החל	ביום	י"א	בתמוז	 	�1
התשע"ב	)1	ביולי	2012(,	הוא	כלהלן:

"תוספת
)סעיפים	1	ו–2(

טור ד'
תעריף בשקלים 

חדשים
טור ג' 

יחידת חיוב 
טור ב'
הערות

טור א'
שירות תשתית

6�62 ק"ל/חודש - אחסון	מוצרי	נפט 	�1

3�96 ט"מ/חודש - אחסון	מזוט 	�2

7�08 ט"מ/חודש - אחסון	נפט	גולמי	במסוף	 	�3
הנפט	בקרית	חיים

עדכון	תעריפי	
תשתית

__________
	ק"ת	התשנ"ו,	עמ'	220	ועמ'	564;	התשנ"ז,	עמ'	218,	עמ'	416	ועמ'	704;	התשנ"ח,	עמ'	316,	עמ'	1043	ועמ'	 1

1044;	התשס"א,	עמ'	330;	התשס"ב,	עמ'	1329	ועמ'	1334;	התשס"ג,	עמ'	391;	התשס"ד,	עמ'	245;	התשס"ז,	
עמ'	1115�
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טור ד'
תעריף בשקלים 

חדשים
טור ג' 

יחידת חיוב 
טור ב'
הערות

טור א'
שירות תשתית

1�32	×	B		

כאשר	-

B	-	שער	חליפין	
של	דולר	המחאות	

מכירה,	לפי	
"מבנה	המחיר"	
שמפיץ	מינהל	
הדלק	לחברות	
הדלק	והמצוי	
לעיון	במשרד	
מינהל	הדלק

ק"ל נעשה	במיתקן	הניפוק,	 	�1
בעת	הניפוק	למכליות;

מתעריף	זה	יש	להפחית	 	�2
את	ערך	הבנזין	שנגרע	

והומר	בתוסף,	ואשר	שווה	
ל–000225�0	ק"ל;	ערך	

הבנזין	יחושב	לפי	מחיר	
שער	בז"ן	בתוספת	ביטוח	

ודלף	בצינור;

התעריף	בפרט	זה	לא	 	�3
יעודכן	לפי	סעיף	2	לצו

	הוספת	תוסף	אשלגני	 �4
מחליף	עופרת	לבנזין	
96	אוקטן	נטול	עופרת

13�77 ט"מ כולל	הולכה	עד	המיתקן	
המנפק	ואחסון	תפעולי	לפני	

הניפוק,	לא	כולל	שאיבה	
למיתקן	המנפק

ניפוק	מזוט	 	�5
למכליות	כביש	

ולרכבות

6�35 ק"ל לצרכנים	סופיים	המחוברים	
בצנרת	למסוף,	לא	כולל	

אחסון	תפעולי	לפני	הניפוק

ניפוק	מוצרי	נפט	 	�6
לקווים	ייעודיים	

4�23 ט"מ לצרכנים	סופיים	המחוברים	
בצנרת	למסוף,	כולל	אחסון	

תפעולי	לפני	הניפוק

ניפוק	מזוט	לקווים	 	�7
ייעודיים

27,749 ק"מ/שנה לצרכנים	סופיים	המחוברים	
בצנרת	למסוף,	כולל	החזר	
הון,	אחזקת	קווים	והגנה	

קטודית

הולכת	מוצרי	 	�8
דלק	ומזוט	

בקווים	ייעודיים,	
כשהצנרת	איננה	

בבעלות	הצרכן

הזרמה,	למעט	בקווים	שאורכם	
אינו	עולה	על	2	קילומטרים,	

מנקודת	המוצא	אל	היעד	
הסופי	שהורה	עליו	הצרכן,	

כולל	כל	השאיבה	והשימוש	
בצנרת	הנדרשים	לביצוע	
ההזרמה	)לא	כולל	ניפוק	
והולכה	בקווים	ייעודיים(;

הזרמת	מוצרי	נפט 	�9

המחיר	מורכב	מרכיב	קבוע	
לקילו	ליטר	)להלן	-	הרכיב	
הקבוע(,	אשר	ישולם	פעם	
אחת	בעבור	כל	קילו	ליטר,	

ורכיב	משתנה	המשולם	לפי	
אורך	ההזרמה	בקילומטרים;
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טור ד'
תעריף 

בשקלים 
חדשים

טור ג' 
יחידת חיוב 

טור ב'
הערות

טור א'
שירות תשתית

הרכיב	הקבוע	ישולם	לחברת	
תשתיות	נפט	ואנרגיה,	למעט	

מקרים	שבהם	כל	תהליך	
ההזרמה	)שאיבה	ושימוש	

בצנרת(	מבוצע	על	ידי	בתי	זיקוק	
לנפט	בע"מ	)להלן	-	בז"ן(	ובהם	

ישולם	התשלום	הקבוע	לבז"ן

1�25 			ק"ל רכיב	קבוע 	מבתי	הזיקוק	 )א(
בחיפה	או	מנמל	

הדלק	בחיפה	
למיתקני	הניפוק	

של	חברות	שיווק	
דלק	בצפון

0�08 			ק"ל/ק"מ רכיב	משתנה

2�06 			ק"ל רכיב	קבוע 	הזרמה	בכל	שאר	 )ב(
07�0הקווים 			ק"ל/ק"מ רכיב	משתנה

A	×	4�321

כאשר	-

	A	=	הערך	
היציג	של	

דולר	ארה"ב	
ביום	ביצוע	

התשלום

טוגה	מטרית בסכום	המחושב	יעוגל	כלפי	
מעלה	כל	סכום	שמעל	למחצית	

האגורה,	וכל	סכום	שעד	למחצית	
האגורה	יעוגל	כלפי	מטה;

פרט	זה	לא	יעודכן	כאמור	בסעיף	
2	לצו,	על	אף	האמור	בסעיף	זה

הזרמת	מוצרי	דלק	 	�10
בקו	אשל-שיזפון

0�30 	ק"ל הזרמת	מוצרי	נפט,	כולל	שימוש	
בצנרת	שאורכה	אינו	עולה	על	
2	קילומטרים	וכן	שירות	הניתן	

לחברת	תשתית	המזרימה	מוצרי	
נפט	על	ידי	חברת	תשתית	אחרת

שאיבת	מוצרי	נפט 	�11

2�13 	ט"מ לא	כולל	אחסון	תפעולי	לפני	
השאיבה

שאיבת	מזוט 	�12

0�08 									ק"ל	×	ק"מ שירות	הניתן	לחברת	תשתית	
המזרימה	מוצרי	נפט	על	ידי	

חברת	תשתית	אחרת

שימוש	בצנרת 	�13

1�46 	ט"מ - הזרמת	נפט	גולמי	 	�14
בין	מסוף	הנפט	

בקרית	חיים	לבין	
בית	הזיקוק	בחיפה

4�66 	ט"מ לא	כולל	אחסון פריקה	או	טעינה	 	�15
של	מוצרי	נפט
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טור ד'
תעריף 

בשקלים 
חדשים

טור ג' 
יחידת חיוב 

טור ב'
הערות

טור א'
שירות תשתית

4�07 	ט"מ לא	כולל	אחסון פריקה	או	טעינה	 	�16
של	מזוט

2�87 	ט"מ לא	כולל	אחסון פריקה	של	נפט	 	�17
גולמי	במסוף	הנפט	

בקרית	חיים

4�62 ט"מ כולל	אחסון	תפעולי	לפני	מילוי	
כלי	השיט

הזרמה	ומילוי	כלי	 	�18
	שיט	במוצרי	נפט

או	במזוט

"4�16 ט"מ - פריקת	מי	נטל	 	�19
ממכליות	ים

ח'	בתמוז	התשע"ב	)28	ביוני	2012(
סף ו י 	 בר 	 חן 	 	 )חמ	3-2651(

																																																																							מנהל	מינהל	הדלק
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