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 כללי תאגידי מים וביוב )אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות 
של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה( )תיקון(, התשע"ד-2014

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 57, 99 ו–100 לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-12001 
)להלן - החוק(, ולאחר שקוימו הוראות סעיף 107 לחוק, קובעת מועצת הרשות הממשלתית 

למים ולביוב כללים אלה:

הטיב  הרמה,  בעניין  והוראות  מידה  )אמות  וביוב  מים  תאגידי  לכללי   1 בסעיף    1
והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה(, התשע"א-22011 )להלן - הכללים 

העיקריים( - 

אחרי ההגדרה "דוח שנתי" יבוא:  )1(

תיקון  לצורך  מים  הפסקת  שאינה  מים  הפסקת   - מתוכננת"  מים  ""הפסקת 
והביוב  המים  תשתיות  של  ותחזוקה  שדרוג  טיפול,  לצורך  והיא  תקלות 
של החברה או במקרים שבהם דרש מהחברה ספק תשתיות אחר לעשות 
כן לצורך טיפול, שדרוג ותחזוקה בתשתיותיו המצויות בסמוך או קשורות 

בעקיפין או במישרין לתשתיות המים והביוב;

"הפסקות מים לצורך תיקון תקלות" - הפסקת מים הנדרשת לצורך תיקון תקלה 
או בעיה שתיקונה אינו סובל דיחוי או שנדרש בתוך פחות מ–48 שעות ";

אחרי ההגדרה "מועד החיוב" יבוא:  )2(

""מוסד חינוך מוכר" - כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש"ט-31949;

"מוסד פטור" - כמשמעותו בסעיף 5 לחוק לימוד חובה, התש"ט-1949;

"מוסד רפואי" - כהגדרתו בסעיף 24 לפקודת בריאות העם, 41940;" 

בסעיף 6 לכללים העיקריים, במקום "לפחות אחת לשנה תשלח חברה לכל צרכניה"     2
יבוא "שינתה החברה את אופן חלוקת הפרשי המדידה בנכס, תשלח לצרכניה" 

בסעיף 13 לכללים העיקריים -    3
בסעיף קטן )ג(, אחרי "שבתוספת" יבוא "הראשונה";  )1(

בסעיף קטן )ד(, במקום "תשלח באופן מיידי" יבוא "תשלח בהקדם האפשרי, ולא   )2(
יאוחר מיום עסקים אחד" 

בסעיף 15 לכללים העיקריים, אחרי "שבתוספת" יבוא "הראשונה"    4
בסעיף 25 לכללים העיקריים -   5

בסעיף קטן )א(, אחרי "שבתוספת" יבוא "הראשונה";  )1(

בסעיף קטן )ב(, בסופו יבוא "; על אף האמור, בתקופה שבה קיימת מניעה מביצוע   )2(
ימי  חמשת  בגדר  זו  תקופה  תיכלל  לא  חיוב,  הודעות  הנפקת  בשל  כאמור  החלפה 

העסקים האמורים" 

בסעיף 32)ב( לכללים העיקריים, אחרי "ריבית החשב הכללי," יבוא "הידועה במועד    6
הסדר התשלומים" 

בסעיף 43)ב( לכללים העיקריים, בסופו יבוא "הראשונה"    7

תיקון סעיף 1

תיקון סעיף 6

תיקון סעיף 13

תיקון סעיף 15

תיקון סעיף 25

__________
ס"ח התשס"א, עמ' 454; התשס"ו, עמ' 344   1

ק"ת התשע"א, עמ' 1395; התשע"ב, עמ' 708   2
ס"ח התש"ט, עמ' 287   3

ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' 191   4

תיקון סעיף 32

תיקון סעיף 43
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בסעיף 52א)א()2( לכללים העיקריים, אחרי "שבתוספת" יבוא "הראשונה"    8
בסעיף 54 לכללים העיקריים, אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:   9

")ג( הפקיד צרכן בידי החברה את מפתח חצרו לפי סעיף קטן )א()2( תנקוט החברה 
ותמסור  בידה,  שהופקד  המפתח  על  שמירה  לצורך  הנדרשים  הזהירות  אמצעי  את 
לידי הצרכן אישור חתום על קבלת המפתח לידה; אישור כאמור יכלול את תאריך 

המסירה ואת שם נציג החברה שקיבל לידיו את המפתח "

אחרי סעיף 70 לכללים העיקריים יבוא:     10

"הוראות הרשות 
הממשלתית

70א  )א( פנה צרכן לבירור תלונתו לפי סעיף 108 לחוק, ונתנה 
לפי  החברה  תפעל  לחברה,  הוראות  הממשלתית  הרשות 
או  הליכים  הקפאת  לעניין  זה  ובכלל  כאמור  ההוראות 

עיכוב ביצוע 

כאמור  ביצוע  לעיכוב  או  הליכים  להקפאת  )ב( הוראה 
בחינה  לאחר  הרשות,  סברה  שבהם  במקרים  אך  תינתן 
הוראה  מצדיקות  הנסיבות  כי  התלונה,  של  ראשונית 
ניתנת  אך  חודשים,  ל–3  תוגבל  כאמור  הוראה  כאמור; 
אם  פעם,  בכל  חודשים   3 של  נוספות  לתקופות  להארכה 

הצורך בהקפאת ההליכים עודנו קיים "

אחרי סעיף 71 לכללים העיקריים יבוא:   11

71א  עובד חברה יישא עמו תעודה מזהה בצירוף תמונה בעת "הצגת תעודה
אם  אותה  ויציג  החברה  למשרדי  מחוץ  תפקידו  מילוי 

התבקש לעשות כן "

בסעיף 82 לכללים העיקריים -   12
בפסקה )7(, בסופה יבוא "לרבות עדכונים בדבר הפסקות מים לפי הפרק השמיני   )1(

לכללים;";

אחרי פסקה )9( יבוא:  )2(

")10(  מידע בדבר סך כל הפיצויים ששילמה חברה לצרכניה לפי סעיפים 105 
ו–106, תוך פירוט ההפרות שביצעה כלפיהם "

בסעיף 91)1()א( לכללים העיקריים, אחרי "שבתוספת" יבוא "הראשונה"    13
סעיף 101 לכללים העיקריים יסומן 110 ולפניו יבוא:   14

"פרק שמיני: הפסקות מים

 הפסקת מים
מתוכננת

ראתה החברה כי קיים צורך בהפסקת מים מתוכננת  101  )א( 
רשאית היא לבצעה ובלבד שלא תעלה על שמונה שעות 
רצופות אלא אם כן אישר המנהל הכללי של החברה את 
הארכת ההפסקה ודיווח על כך בהקדם האפשרי לרשות 
למנהל  כאמור,  צורך  יש  כי  שראה  לאחר  הממשלתית 

רשות המים  

תיקון סעיף 52א

הוספת סעיף 71א

תיקון סעיף 54

הוספת סעיף 70א

תיקון סעיף 82

תיקון סעיף 91

הוספת פרק שמיני
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הפגיעה  שבו  באופן  תבוצע  מתוכננת  מים  הפסקת  )ב( 
האפשר,  ככל  מצומצמת  תהיה  בדבר  הנוגעים  בצרכנים 
שבהן  לשעות  השאר,  בין  לב,  בשים  תבוצע  זאת  ובכלל 
צריכת המים באזור שבו תתבצע הפסקת המים המתוכננת 

נמוכה ביותר 

מבוצעת  המתוכננת  המים  הפסקת  שבהם  במקרים  )ג( 
בין השעות 06:00 בבוקר ו–23:00 בלילה ועולה על שמונה 
מי  של  סבירה  לאספקה  החברה  תדאג  רצופות,  שעות 
שתייה לצרכנים שהפסקת המים משפיעה עליהם, בשים 
העניין  לנסיבות  המתוכננת  המים  הפסקת  לאורך  לב 

ולמידת הצורך באספקה כאמור   

לא  חברה  ו–)ב(,  )א(  קטנים  בסעיפים  הקבוע  אף  על  )ד( 
תבצע הפסקת מים מתוכננת בימים המפורטים בחלק א' של 
התוספת השנייה, ובימים המפורטים בחלק ב' של התוספת 
להרכב  בכפוף  אלא  כאמור  הפסקה  תבוצע  לא  השנייה 

האוכלוסייה שעליה צפויה להשפיע הפסקת המים 

הפסקת מים 
מתוכננת באזורים 

שבהם מצויים 
מוסדות ציבור

מתוכננת  מים  הפסקת  לבצע  יש  כי  חברה  מצאה  )א(    102
מצוי  שבהם  באזורים  ברציפות,  שעות  ארבע  על  העולה 
תדאג  רפואי,  מוסד  או  פטור  מוסד  או  מוכר  חינוך  מוסד 
הצורך  במידת  פעילותם,  בשעות  אלה  למוסדות  לספק 
ולפי נסיבות העניין, נגישות למי שתייה לרבות פתרונות 

סניטציה 

או  חינוך  מוסד  עם  ובכתב,  מראש  תתאם,  חברה  )ב( 
מוסד פטור כאמור בסעיף קטן )א(, את המיקום שבו יונחו 
פתרונות סניטציה במקרים של הפסקת מים מתוכננת או 

במקרים של הפסקת מים לצורך תיקון תקלות 

 מתן הודעה
לצרכנים על הפסקת 

מים מתוכננת

חברה תודיע על כוונתה לבצע הפסקת מים מתוכננת  103  )א( 
להיות  הצפויים  לצרכנים  מראש  לפחות  שעות   48
מושפעים ממנה; בהודעה זו תיידע החברה את הצרכנים 
בין השאר על הסיבה להפסקת המים המתוכננת, האזורים 
האפשר,  ככל  מדויקים  הזמן,  ופרק  מועד  תתבצע,  שבהם 

שבהם תתבצע הפסקת המים המתוכננת 

הודעה כאמור בסעיף קטן )א( תישלח גם לראש הרשות  )ב( 
המקומית או ראשי הרשויות המקומיות שצרכנים בתחומם 

צפויים להיות מושפעים מהפסקת המים המתוכננת 

שירות  במרכז  השירות  נציגי  את  תיידע  חברה  )ג( 
מתוכננת,  מים  הפסקת  לבצע  כוונתה  על  שלה  הלקוחות 

כקבוע בסעיף קטן )א( 

לכל  )א(,  קטן  בסעיף  כאמור  הודעה  תשלח  חברה  )ד( 
מתוכנן  באופן  המים  אספקת  תופסק  שבנכסם  הצרכנים 

בכל האמצעים המפורטים להלן:
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שבו  בתחום  המצויים  מודעות  בלוחות  פרסום   )1(
תבוצע הפסקת המים המתוכננת, אם ישנם שכאלה;

מבוצעת  שבהם  הנכסים  דלתות  על  הדבקה   )2(
משותף  בית  לעניין  המתוכננת;  המים  הפסקת 
כהגדרתו בסעיף 52 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-51969, 

די בהדבקה על דלת הכניסה לבית המשותף;

באתר האינטרנט של החברה;  )3(

כך  לשם  הנדרשים  הצרכן  של  הקשר  פרטי  אם   )4(
מסרון  אלקטרוני,  דואר  באמצעות   - בידה  מצויים 
או הודעה קולית, ובלבד שהחברה לא תפנה לצרכן 
מעוניין  אינו  כי  לה  הודיע  הצרכן  אם  זה  באמצעי 

לקבל הודעות בדרך זו;

אם החברה מספקת מקור מים חליפי לפי סעיף   )5(
הפרסום  באמצעי  מיקומו  בדבר  מידע  תפרסם   ,101 

והודעות לפי סעיף קטן זה;

 73 סעיף  יחול  זה  סעיף  לפי  הודעות  לעניין   )6(
"רוב  אחרי  )א(  קטן  ובסעיף  העיקריים,  לכללים 
תבוצע  שבו  באזור  או  "בשכונה  ייקראו  צרכניה" 

הפסקת המים המתוכננת"    

להודעה לפי סעיף קטן )א( ופרסום לפי סעיפים קטנים  )ה( 
אנגלית,  בערבית,  כיתוב  בולט  במקום  יצורף  ו–)2(  )ד()1( 
הפסקת  על  "הודעה  המילים  את  הכולל  ואמהרית  רוסית 

מים מתוכננת" 

הפסקות מים לצורך 
תיקון תקלות

תיקון  לצורך  מים  הפסקת  לבצע  יש  כי  חברה  104  מצאה 
לפי  האפשרי,  בהקדם  לצרכניה  כך  על  תודיע  תקלות, 

המפורט להלן:

)1( במוקד השירות של החברה, תושמע הודעה מוקלטת 
לגבי האזור שבו קיימת תקלה והמועד המשוער להחזרת 
מים  מקור  החברה  תספק  שבהם  במקרים  המים;  אספקת 
מידע  המוקלטת  ההודעה  תכלול   )4( פסקה  לפי  חליפי 

בדבר מיקומו של מקור המים החליפי;

של  האינטרנט  באתר  התקלה  בדבר  שוטף  )2( עדכון 
החברה;

)3( אם פרטי הקשר של הצרכן הנדרשים לשם כך מצויים 
הודעה  או  מסרון  אלקטרוני,  דואר  באמצעות   - בידה 
קולית, ובלבד שהחברה לא תפנה לצרכן באמצעי זה אם 

הצרכן הודיע לה כי אינו מעוניין לקבל הודעות בדרך זו;

__________
ס"ח התשכ"ט, עמ' 259   5
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תיקון  לצורך  המים  הפסקת  שבהם  )4( במקרים 
החברה  תדאג  רצופות,  שעתיים  על  עולה  תקלות 
הנוגעים  לצרכנים  שתייה  מי  של  סבירה  לאספקה 
הפסקת  אם  תחול  לא  כאמור  אספקה  חובת  בדבר; 
המים נמשכת בין השעות 24:00 ו–05:00, אלא אם כן 
מדובר באזור שבו יש צריכה רבה של מי שתייה גם 

בשעות אלה; 

תיקון  לצורך  המים  הפסקת  שבהם  במקרים   )5(
ומבוצעת  רצופות  שעות  שלוש  על  עולה  תקלות 
מוסד  או  מוכר,  חינוך  מוסד  מצוי  שבהם  באזורים 
פטור או מוסד רפואי תדאג החברה לספק למוסדות 
נסיבות  ולפי  הצורך  במידת  פעילותם,  בשעות  אלה 
העניין, נגישות למי שתייה לרבות פתרונות סניטציה 

במיקום שייקבע מראש בינה ובין אותו מוסד 

פרק תשיעי: תשלום פיצוי לצרכן בשל הפרת אמות מידה

נסיבות לתשלום 
פיצוי לצרכן

פיצוי  לצרכן  תשלם  מאלה,  אחד  שעשתה  )א( חברה     105
בסכום של 50 שקלים חדשים -    

הוא  כי  התקופתי  בחשבון  לצרכן  הודיעה  )1( לא 
מבוסס על הערכת צריכה לפי סעיף 11;

)2( לא שלחה לצרכן הודעה במועד הקבוע כי כמות 
צריכה  או  חריגה  צריכה  היא  בנכסו  שנמדדה  המים 

חריגה מאוד, לפי סעיפים 13)ג( ו–13)ג1(, לפי העניין; 

במבדקה  נבדק  שלא  מים  מד  שהתקינה  )3( חברה 
לפי סעיף 26;

האחרון  המועד  שחלף  מים  מד  החליפה  )4( לא 
לכיולו לפי סעיף 26א;

)5( לא הודיעה לצרכן במועד הקבוע בסעיף 27)ג( 
על החלפת מד מים בנכס לפי סעיף 27)א( ו–)ב(;

)6( לא שמרה צילום קריא של מד המים לפי סעיף 28;

בתקופה  בירור  תוצאות  על  לצרכן  הודיעה  )7( לא 
הקבועה בסעיף 47 או שלא כללה בהודעה את הפרטים 

הנדרשים בסעיף;

)8( לא הודיעה לצרכן על תוצאות הבדיקות הנוספות 
בתקופה הקבועה בסעיף 52 או שלא כללה בהודעה את 

הפרטים הנדרשים בסעיף;

תוצאות  על  לצרכן  הודיע  לא  הכללי  )9( המנהל 
הקבועה  בתקופה  חריגים  במקרים  צריכה  בירור 
בסעיף 52א)ה( או שלא כללה ההודעה את הפרטים 

הנדרשים בסעיף;

)10( לא תיעדה פניית צרכן לפי סעיף 67;
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במועד  לצרכן  פנייה  קבלת  אישור  שלחה  )11( לא 
הקבוע בסעיף 68;

)12( לא שלחה מענה בכתב לצרכן במועד הקבוע 
בסעיף 69;

כי  הקבוע  במועד  הודעה  לצרכן  שלחה  )13( לא 
או  חריגה  צריכה  היא  בנכסו  שנמדדה  המים  כמות 
צריכה חריגה מאוד, לפי סעיפים 13)ג( ו–13)ג1(, לפי 

העניין 

פיצוי  לצרכן  תשלם  מאלה,  אחד  שעשתה  חברה  )ב( 
בסכום של 100 שקלים חדשים -   

ביצעה הערכת צריכה שלא בנסיבות הקבועות   )1(
בסעיף 8)א( לכללים;

לא שלחה נציג לנכס במועד הקבוע בסעיף 13)ד(;   )2(

לא חיברה את הצרכן בנכס חדש במועד הקבוע   )3(
בסעיף 26ב)ב( 

פיצוי  לצרכן  תשלם  מאלה,  אחד  שעשתה  חברה  )ג( 
בסכום של 200 שקלים חדשים - 

ביצעה פעולות גבייה בניגוד לסעיף 33;  )1(

את  להסדיר  לצרכן  אפשרה  ולא  פעלה  לא   )2(
התשלום לפי סעיף 34;

לא החזירה לצרכן במועד תשלום יתר לפי סעיף 35;      )3(

בעד  ששילם  הסכום  את  לצרכן  החזירה  לא   )4(
בדיקות נוספות, בניגוד לסעיף 51 

106  חברה שלא מילאה אחרי סעיף 105, תשלם לצרכן נוסף על הפרה נמשכת
הסכום הקבוע בסעיף האמור, סכום זהה לכל תקופת חיוב 

שבה נמשכת ההפרה 

 אופן ומועד
התשלום

חברה תשלם לצרכן פיצוי לפי סעיפים 105 ו–106, לפי  107  )א( 
יאוחר  לא  מהצרכן,  דרישה  התקבלה  לא  אם  אף  העניין, 
ממועד החיוב של החשבון התקופתי הראשון שלאחר 61 
)להלן   105 בסעיף  המנויה  ההוראה  הפרת  ממועד  ימים 
בקיזוז  או  בהשבה  יהיה  התשלום  הקובע(;  המועד   -

מהחשבון התקופתי הבא 

ו–106,   105 סעיפים  לפי  תשלום  לצרכן  שולם  לא  )ב( 
וריבית  הצמדה  עליו  תיווסף  הקובע,  במועד  העניין,  לפי 
פיגורים של החשב הכללי, בחישוב יומי, ממועד התשלום 

עד תשלומו בפועל 
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בינואר עדכון סכומים ב–1  יעודכנו   105 בסעיף  הקבועים  108  הסכומים 
של  השינוי  שיעור  לפי  העדכון(,  יום   - )להלן  שנה  בכל 
המרכזית  הלשכה  שמפרסמת  לצרכן  המחירים  מדד 
לסטטיסטיקה )להלן - המדד( הידוע ביום העדכון לעומת 
המדד שהיה ידוע ביום העדכון בשנה שקדמה לו, ולעניין 
יום העדכון הראשון - לעומת המדד שהיה ידוע ביום ג' 
בתמוז התשע"ד )1 ביולי 2014(; הסכום האמור יעוגל כלפי 

מטה לסכום שהוא מכפלה של 10 אגורות 

109  על אף הקבוע בפרק זה -סייג לפיצוי

כגון  החברה,  לשליטת  נתונים  שאינם  )א( באירועים 
מלחמה, שביתה, השבתה, קריסת מערכות מחשוב, אירועי 
את  לבצע  מהחברה  נמנע  מהם  שכתוצאה  חריגים,  טבע 
התחייבויותיה לפי כללים אלה, לא תימנה התקופה שבה 
נמשך אותו אירוע במניין הימים לחישוב הפרת ההוראות 

המנויות בסעיף 105  

)ב( חברה לא תחויב בתשלום פיצוי לצרכן במקרים של 
שריפה, איבוד נתונים כתוצאה משבר, תקלות חומרה או 
תוכנה, גניבה, חבלה וכיוצא באלה ובלבד שהדבר לא נבע 

מרשלנות החברה "

בדצמבר   31( התשע"ה  בטבת  ט'  יום  עד  אלה  כללים  של  תחילתם  שמיום  בתקופה    15
2014(, יראו כאילו אחרי סעיף 3 לכללים העיקריים נאמר:

"זיכוי בעד הפרשי 
מדידה שליליים

אל  לפנות  רשאית  חברה   ,3 בסעיף  האמור  אף  )א( על  3א  
לזכות  שלא  אישורו  לקבלת  בבקשה  המים  רשות  מנהל 
בהפרשי מדידה שליליים את צרכניה בתנאים המפורטים 
בתוך  תינתן  המים  רשות  מנהל  תשובת  )ב(;  קטן  בסעיף 
בקשה  המנהל  יאשר  לא  הבקשה;  הגשת  מיום  ימים   30
בכל  עומדת  החברה  כי  לדעת  נוכח  כן  אם  אלא  כאמור, 
מסירת  לרבות  מדידה,  להפרשי  בנוגע  הכללים  הוראות 
דיווחים כנדרש וכי היא פועלת לפתרון הנדסי של הפרשי 
בתנאים  שיינתן  יכול  כאמור  אישור  השליליים;  המדידה 

ולתקופה מוגבלת 

תפעל  )א(  קטן  בסעיף  כאמור  אישור  חברה  )ב( קיבלה 
בהפרשי  צרכן  אי–זיכוי  שבטרם  ובלבד  בו  לקבוע  בכפוף 
מדידה שליליים תוודא כי מתקיימים לגביו התנאים האלה:

מד המים הראשי בבית המשותף הותאם לקוטר   )1(
מזערי העומד בדרישות כיבוי אש;

במשך  נרשמים  השליליים  המדידה  הפרשי   )2(
סעיף  לעניין  לפחות;  רצופות  חיוב  תקופות  שלוש 
לפחות  רצופות  חיוב  תקופות  שלוש  יראו  זה,  קטן 
 גם כאלה שנרשמו ערב קבלת אישור כאמור בסעיף

קטן )א(;

הוראת שעה
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לא בוצעו הערכות צריכה לפי סעיף 8 לכללים   )3(
אלה במדי המים המשויכים בבית המשותף;

מדי המים בבית המשותף תקינים ועומדים בכל   )4(
הוראות הדין;

הפרשי המדידה השליליים אינם עולים על 10%   )5(
מהכמות שנמדדה במד המים הראשי "

במקום הכותרת לתוספת לכללים העיקריים יבוא:    16

"תוספת ראשונה

 )סעיפים 13)ג(, 15, 25)א(, 43)ב(, 52א)א()2( ו–91)1()א(( 

אחרי התוספת לכללים העיקריים יבוא:   17

"תוספת שנייה
)סעיף 101)ד((

חלק א': ימים שבהם לא תבצע חברה הפסקת מים

                          שם החג      תאריך         

כ"ז בניסן )1( יום הזיכרון לשואה ולגבורה    

ד' באייר )2( יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל   
               ולחללי פעולות איבה וטרור  

ה' באייר )3( יום העצמאות      

כ"ח באייר  )4( יום ירושלים      

 חלק ב': ימים שבהם צריכה הרשות להתחשב לפי הרכב האוכלוסייה הצפויה
להיות מושפעת מהפסקת המים:

   חגי ומועדי ישראל

תאריך**                               שם החג   

א' ו–ב' בתשרי )1( ראש השנה    

ג' בתשרי )2( צום גדליה    

מבוקר יום ט' בתשרי )3( יום הכיפורים    

י"ד בתשרי עד כ"א בתשרי )4( סוכות    

כ"ב בתשרי )5( שמיני עצרת    

כ"ט בחשוון )6( הסיגד     

כ"ה בכסלו עד ב' או ג' בטבת, לפי העניין )7( חנוכה    

י' בטבת )8( צום עשרה בטבת   

י"ג באדר )9( תענית אסתר    

תיקון התוספת 
הראשונה

הוספת התוספת 
השנייה

אלא אם כן נאמר אחרת בטבלה  תחילתו של יום המפורט בה הוא משקיעת החמה וסיומו עם צאת   **
הכוכבים למחרת; אם יום כאמור בטבלה הוקדם או נדחה, תחול ההוראה לעניין היום המוקדם או 

הנדחה, לפי העניין 
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                          שם החג        תאריך     

י"ד באדר )10( פורים    

ט"ו באדר )11( שושן פורים    

מבוקר יום י"ד בניסן עד כ"א בניסן )12( פסח    

כ"ב בניסן )13( המימונה    

י"ח באייר )14( ל"ג בעומר    

ו' בסיוון )15( חג השבועות    

י"ז בתמוז )16( צום י"ז בתמוז   

ט' באב )17( צום תשעה באב   

חג לפי הדת הנוצרית

שם החג  

)1( חג המולד )יומיים(***;  

)2( ראשית השנה***;   

)3( חג ההתגלות;  

)4( חג הגטאס;  

)5( שישי הקדוש;  

)6( חג הפסחא )יומיים(***;   

)7( יום הבשורה;   

)8( עליית ישוע השמיימה;  

)9( חג הדקלים;  

)10( חג השבועות )יומיים(   

*** לרבות בערב הקודם לחג   

חג לפי הדת המוסלמית

שם החג  

)1( ראש השנה ההג'רית;   

)2( יום הולדת הנביא;   

)3( עליית הנביא השמיימה )לילת אלאסרא ואלמעראג'(;  

)4( חג הפסקת הצום )ערב עיד אלפיטר(;   

)5( חג הקורבן )ערב עיד אלאדחא(;  

)6( חודש הרמאדן   
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חג לפי הדת הדרוזית

שם החג

)1( חג אלח'דר )אליהו הנביא(;

)2( חג הנביא שועייב )יתרו(;

)3( חג הנביא סבלאן;

)4( חג הקורבן )ערב עיד אלאדחא( 

לעדה הצ'רקסית

21 במאי  יום הזיכרון לעדה הצ'רקסית  

אלה לכללים   2 בסעיף  כתיקונו  העיקריים  לכללים   6 סעיף  של  תחילתו  )א(    18 
בניסן  א'  ביום  אלה,  לכללים   )2(3 בסעיף  כתיקונו  העיקריים  לכללים  13)ד(  וסעיף 

התשע"ד )1 באפריל 2014( 

תחילתם של סעיפים 101 עד 109 לכללים העיקריים כנוסחם בסעיף 14 לכללים  )ב( 
אלה ביום ו' באלול התשע"ד )1 בספטמבר 2014( 

ז' באדר ב' התשע"ד )9 במרס 2014(
)חמ 3-4120(

ר ני ש ו ק ר  ד נ ס כ ל א  
יושב ראש מועצת  

הרשות הממשלתית למים ולביוב  

 כללי לשכת עורכי הדין )רישום מתמחים ופיקוח על התמחות(
)הוראת שעה(, התשע"ד-2014

מתקינה  התשכ"א-11961,  הדין,  עורכי  לשכת  לחוק   109 סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף 
המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין כללים אלה:

התמחות(,  על  ופיקוח  מתמחים  )רישום  הדין  עורכי  לשכת  בכללי  האמור  אף  על    1
התשכ"ב-21962, יראו כאילו - 

בסעיף 1א, במקום סעיף קטן )ג(  נאמר:  )1(

")ג( קבלת מועמד להתמחות אצל מאמן תיעשה לפי הוראות אלה:

מאמן לא יודיע למועמד, בין בעל פה ובין ובכתב, על קבלתו להתמחות   )1(
ההודעה  במסגרת  הריאיונות;  תחילת  ממועד  ימים   14 עבור  לפני  אצלו 
כאמור יודיע המאמן למועמד כי נתונה לו שהות של 72 שעות להסכים 

להצעה להתמחות אצל המאמן; 

ובין  פה  בעל  בין  להתמחות,  קבלה  על  מועמד  עם  יסכם  לא  מאמן   )2(
בכתב, לפני קיום ריאיון עם המועמד ולא לפני עבור המועדים המפורטים 

בפסקה )1(; 

הוראת שעה

__________
ס"ח התשכ"א, עמ' 178   1

ק"ת התשכ"ב, עמ' 1956   2

תחילה
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 2 טופס  לפי  להתמחות  קבלה  על  הודעה  למועמד  ישלח  )3( מאמן 
כמתמחה  להתקבל  הסכמתו  את  בחתימתו  יאשר  והמועמד  שבתוספת 
עבור  לפני  לא  זאת  אך  התמחות(,  על  סיכום   - )להלן  למאמן  ויחזירנו 

המועדים הקבועים בפסקה )1( בהתאמה "

בתוספת -                                 )2(

בטופס 2, לצד ")חתימת המאמן העתידי/מי מטעמו(" נאמר "                            )א( 
                      תאריך";

בטופס 3, אחרי "שנשלחה" נאמר "ביום                                 "  )ב( 

כללים אלה יחולו רק לגבי תקופת הריאיונות בשנת 2014 שמתחילה ביום י"ג באדר    2
ב' התשע"ד )15 במרס 2014(  

י' באדר ב' התשע"ד )12 במרס 2014(
)חמ 3-1568(

י ק צ ר מ - ר ר פ מ ל ק ה  ו ו ח  
יושבת ראש המועצה הארצית  

לשכת עורכי הדין                            נתאשר  

ני לב י  פ י צ
שרת המשפטים

הודעת התעבורה )תוספת אגרה בעבור רשות השידור(, התשע"ד-2014
  בתוקף סמכותי לפי סעיף 84 לפקודת התעבורה1, אני מודיע לאמור:

עקב הוספה בסך 9 שקלים חדשים ושינוי המדד שהיה ידוע ביום כ"ט בטבת התשע"ד   1 
)1 בינואר 2014( לעומת המדד שהיה ידוע ביום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013(, 
 136 של  בסך  השידור,  רשות  בעבור  מנועי,  רכב  רישיון  לאגרת  הנוסף  הסכום  יהיה 

שקלים חדשים מיום א' בניסן התשע"ד )1 באפריל 2014(  

י"ז באדר א' התשע"ד )17 בפברואר 2014(
י ק ח צ י י  ז ו ע )חמ 3-83-ת2(  

המנהל הכללי של משרד התחבורה    

והבטיחות בדרכים   

תחולה

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173; ס"ח התשע"ב, עמ' 758; ק"ת התשע"ג, עמ' 801   1

תוספת אגרה 
בעבור רשות 

השידור




