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קובץ התקנות
30 בדצמבר 74682014ח' בטבת התשע"ה

עמוד

 כללי הרשויות המקומיות )ביוב( )תעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות מקומית בלא תאגיד(
542 )הוראת שעה( )תיקון(, התשע"ה-2014                                                                                                              

550 כללי מדידת מים )מדי מים( )תיקון(, התשע"ה-2014                                                                                                

551 הודעת התקשורת )בזק ושידורים( )תשלומים בעד קישור גומלין(, התשע"ה-2014                                              

 הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחיר שירותי תדלוק למטוסים בנמל התעופה בן גוריון(
552 )מס' 2(, התשע"ה-2014                                                                                                                                       

תיקון טעות
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כללי הרשויות המקומיות )ביוב( )תעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות 
מקומית בלא תאגיד( )הוראת שעה( )תיקון(, התשע"ה-2014

בתוקף סמכותה לפי סעיף 15א)ב( לחוק הרשויות המקומיות )ביוב(, התשכ"ב-11962 
)להלן - החוק(, ולפי סעיף 77)ב( לחוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום התכנית 
הכלכלית לשנים 2009 ו–2010(, התשס"ט-22009, קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים 

ולביוב כללים אלה:

בסעיף 8 לכללי הרשויות המקומיות )ביוב( )תעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות 1 תיקון סעיף 8
העיקריים(,  הכללים   - )להלן  התשע"א-32010  שעה(,  )הוראת  תאגיד(  בלא  מקומית 

אחרי סעיף קטן )ב5( יבוא:

מטר  לפי  תחושב  )ב5(  עד  )ב1(  קטנים  לסעיפים  לפי  המחושבת  הביוב  ")ב6( אגרת 
מעוקב שפכים כמפורט בתוספת השלישית "

בסעיף 9א)א( לכללים העיקריים, אחרי "המתגוררות בה" יבוא "או נתוני הנכס האחר" 2 תיקון סעיף 9א

בסעיף 11א לכללים העיקריים -3 תיקון סעיף 11א 

במקום "ביוב(, התשע"א-2010" יבוא "הביוב(, התשע"ד-42014 ")1(

אחרי ")להלן - כללי שפכי תעשייה(," יבוא: "בשינויים המחויבים" )2(

סעיף 14 לכללים העיקריים - בטל 4 ביטול סעיף 14

אחרי סעיף 15 לכללים העיקריים יבוא: 5 הוספת סעיף 15א 

מחזיק15א "בירור תלונות או  דיור  ביחידת  מחזיק  של  תלונות  תברר  הרשות   )א(  
בנכס אחר בתחום הרשות המקומית לעניין תשלומים לפי כללים 
אלה, לפי סעיף 101)ב( לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-52001, 

כפי שהוחל לעניין כללים אלה בסעיף 15)ב( לחוק 

)ב( רשות מקומית תפעל לפי הוראות הרשות בבירור תלונה לפי 
סעיף קטן )א(, לרבות לעניין הקפאת הליכים או עיכוב ביצוע 

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

בהקפאת ההליכים קיים "

יבוא: 6 תיקון סעיף 17  ")2014 בדצמבר   31( התשע"ה  בטבת  "ט'  במקום  העיקריים,  לכללים   17 בסעיף 
"י"ט בטבת התשע"ו )31 בדצמבר 2015(" 

בסעיף 19 לכללים העיקריים, סעיף קטן )ג( - יימחק 7 תיקון סעיף 19

תיקון התוספת 
השנייה

בתוספת השנייה לכללים העיקריים -8 

)1( במקום פרט )3( יבוא:

 __________
ס"ח התשכ"ב, עמ' 96; התשס"ט, עמ' 219   1

ס"ח התשס"ט, עמ' 157 ועמ' 221   2
ק"ת התשע"א, עמ' 64; התשע"ד, עמ' 1558   3

ק"ת התשע"ד, עמ' 1341   4
ס"ח התשס"א, עמ' 454; התשע"ה, עמ' 135   5
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שם המועצה
 שמות היישובים/

מטר רבוע קרקעמטר רבוע בנייןרכיבים לחיוב סוג הנכס

המועצה ")3(
האזורית 

אלונה

ביב ציבורי

ביב מאסף ומיתקנים

16 28

13 64

32 56

;"27 29

במקום פרט )9( יבוא:)2(

שם המועצה
 שמות היישובים/

מטר רבוע קרקעמטר רבוע בנייןרכיבים לחיוב סוג הנכס

המועצה ")9(
האזורית 

גדרות

ביב ציבורי

ביב מאסף 

מכון לטיפול 
בשפכים

 16 88

102 82

18 39

5 63

34 27

;"6 13

במקום פרט )13( יבוא:)3(

שם המועצה
 שמות היישובים/

מטר רבוע קרקעמטר רבוע בנייןרכיבים לחיוב סוג הנכס

המועצה ")13(
האזורית 

דרום השרון

ביב ציבורי

ביב מאסף ומיתקנים

מכון לטיפול 
בשפכים

108 26

19 50

18 20

15 46

2 78

;"2 60

במקום פרט )16( יבוא:)4(

שם המועצה
 שמות היישובים/

מטר רבוע קרקעמטר רבוע בנייןרכיבים לחיוב סוג הנכס

המועצה ")16(
האזורית 

הגליל 
התחתון

ביב ציבורי

ביב מאסף ומיתקנים

מכון לטיפול 
בשפכים

83 19

52 71

53 57

11 89

7 53

;"7 66

במקום פרט )17( יבוא:)5(

שם המועצה
 שמות היישובים/

מטר רבוע קרקעמטר רבוע בנייןרכיבים לחיוב סוג הנכס

המועצה ")17(
האזורית 

זבולון

63 2719 39ביב ציבורי)א( לכל נכס

)ב( כפר חסידים, 
איבטין, חוואלד, 
ראס עלי, נופית, 

כפר הנוער תל רגב 
ואזור התעשייה 

חסידים

ביב מאסף רכסים-
זבולון

4 152 08

)ג( חוואלד, ראס 
עלי, נופית ותל 

רגב

תחנת מאסף נחל 
ציפורי

20 0810 04
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שם המועצה
 שמות היישובים/

מטר רבוע קרקעמטר רבוע בנייןרכיבים לחיוב סוג הנכס

)ד( כפר חסידים, 
איבטין, חוואלד, 

ראס עלי, כפר הנוער, 
נופית ותל רגב

תחנת חסידים 
גדולה

3 321 66

29 593 6תחנת חסידים קטנה)ה( כפר חסידים

21 4119 38תחנת א-ב-כ)ו( כפר ביאליק

)ז( רמת יוחנן, כפר 
מכבי, חוואלד, ראס 
עלי, נופית, תל רגב 

וחוות צופים

מכון לטיפול 
בשפכים זבולון

15 497 74

)ח( בית המעצר 
קישון, בית הספר 

כרמל זבולון, 
קיבוץ יגור, 

מתחם קניות יגור 
וקאנטרי קלאב 

מכון לטיפול 
בשפכים יגור

10 08;"5 04

במקום פרט )25( יבוא:)6(

שם המועצה
 שמות היישובים/

מטר רבוע קרקעמטר רבוע בנייןרכיבים לחיוב סוג הנכס

המועצה ")25(
האזורית לב 

השרון

ביב ציבורי

ביב מאסף 

הולכה ומיתקנים

מכון לטיפול 
בשפכים

49 65

12 12

16 16

23 01

24 83

6 06

8 07

;"11 51

במקום פרט )26( יבוא:)7(

שם המועצה
 שמות היישובים/

מטר רבוע קרקעמטר רבוע בנייןרכיבים לחיוב סוג הנכס

המועצה ")26(
האזורית 

לכיש

ביב ציבורי

ביב מאסף

114 47

72 34

2 00

;"2 00

במקום פרט )32( יבוא:)8(

שם המועצה
שמות היישובים/  

מטר רבוע קרקעמטר רבוע בנייןרכיבים לחיובסוג הנכס

המועצה ")32(
האזורית 

מעלה יוסף

ביב מאסף ומיתקנים)א( מגורים

מכון לטיפול 
בשפכים

64 41

2 69

12 96

0 50

)ב( עסקים, 
מוסדות ותעשייה

96 7913 70ביב מאסף ומיתקנים
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שם המועצה
 שמות היישובים/

מטר רבוע קרקעמטר רבוע בנייןרכיבים לחיוב סוג הנכס

מכון לטיפול 
בשפכים

2 96;"0 50

במקום פרט )39( יבוא:)9(

שם המועצה
 שמות היישובים/

מטר רבוע קרקעמטר רבוע בנייןרכיבים לחיוב סוג הנכס

המועצה ")39(
האזורית 

עמק 
המעיינות

08 0233 11ביב ציבורי

חיוב בהיטל ביוב על רכיב הקרקע ביחידת דיור במועצה האזורית עמק 
המעיינות לא יעלה על 500 מטרים רבועים "

תיקון התוספת בתוספת השלישית לכללים העיקריים -9 
השלישית

במקום פרט 3 יבוא:)1(

רכיבים לחיובשמות היישוביםשם המועצה
חיוב לפי מטר 

מעוקב מים
חיוב לפי מטר 
מעוקב שפכים

המועצה )3(
האזורית 

אלונה

ביב ציבורילכל נכס

ביב מאסף

מיתקנים ותחנות 
שאיבה

שיקום

מכון לטיפול בשפכים

0 68

0 08

1 10

0 46

2 10

0 97

0 11

1 57 

0 66

"2 99

במקום פרט 12 יבוא:)2(

רכיבים לחיובשמות היישוביםשם המועצה
חיוב לפי מטר 

מעוקב מים
חיוב לפי מטר 
מעוקב שפכים

המועצה ")12(
 האזורית

גן רווה

תפעוללכל נכס

שיקום

3 55

0 74

5 07

;"1 06

במקום פרט 20 יבוא:)3(

רכיבים לחיובשמות היישוביםשם המועצה
חיוב לפי מטר 

מעוקב מים
חיוב לפי מטר 
מעוקב שפכים

המועצה ")20(
האזורית 

חבל 
מודיעין

ביב ציבורילכל נכס

ביב מאסף

שיקום

מכון לטיפול 
בשפכים

1 12

0 69

1 04

1 07

1 60

0 99

1 49

;"1 53
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במקום פרט 24 יבוא:)4(

רכיבים לחיובשמות היישוביםשם המועצה
חיוב לפי מטר 

מעוקב מים
חיוב לפי מטר 
מעוקב שפכים

המועצה ")24(
האזורית 

יואב

תפעול)א( בית ניר

מכון לטיפול 
בשפכים

שיקום

0 48

0 48 

1 23

0 60

0 60 

1 54

16 931 0תפעול)ב( גלאון ונחלה

מכון לטיפול 
בשפכים

0 280 35

15 921 0שיקום

)ג( שדה יואב, 
קיבוץ נגבה 

ומתחם חמי יואב

תפעול

מכון לטיפול 
בשפכים

שיקום

0 25

0 39

0 79

0 31

0 49 

0 99

)ד( ורדון, סגולה 
ואזור תעשייה 

ורדון

תפעול

מכון לטיפול 
בשפכים

שיקום

0 94

0 21 

0 80

1 18

0 26 

1 00

)ח( רבדים, כפר 
הרי"ף, אל עזי 

ומתחם מרכז יואב

תפעול

מכון לטיפול 
בשפכים

1 36

0 21

1 71

0 26

38 1";10 1שיקום

במקום פרט 25 יבוא:)5(

רכיבים לחיובשמות היישוביםשם המועצה
חיוב לפי מטר 

מעוקב מים
חיוב לפי מטר 
מעוקב שפכים

המועצה ")25(
האזורית לב 

השרון

תפעוללכל נכס

מכון לטיפול 
בשפכים

שיקום

1 48

2 30 

0 44

2 11

3 29 

;"0 63

במקום פרט 27 יבוא:)6(

רכיבים לחיובשמות היישוביםשם המועצה
חיוב לפי מטר 

מעוקב מים
חיוב לפי מטר 
מעוקב שפכים

המועצה ")27(
האזורית 
מבואות 

החרמון

ביב ציבורילכל נכס

ביב מאסף

שיקום

מכון לטיפול 
בשפכים

0 96

1 38

0 90

0 65

1 37

1 97

1 28

;"0 93
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במקום פרט 38 יבוא:)7(

רכיבים לחיובשמות היישוביםשם המועצה
חיוב לפי מטר 

מעוקב מים
חיוב לפי מטר 
מעוקב שפכים

המועצה ")38(
האזורית 

עמק הירדן

ביב ציבורילכל נכס

שיקום ביב ציבורי

ביב מאסף

שיקום ביב מאסף

מכון לטיפול 
בשפכים

0 69

0 25

1 39

1 05

0 89

0 99

0 36

1 99

1 50

;"1 27

במקום פרט 39 יבוא:)8(

רכיבים לחיובשמות היישוביםשם המועצה
חיוב לפי מטר 

מעוקב מים
חיוב לפי מטר 
מעוקב שפכים

המועצה ")39(
האזורית 

עמק 
המעיינות

ביב ציבורילכל נכס

ביב מאסף

מכון לטיפול 
בשפכים

טיפול שלישוני

שיקום

0 72

0 48

1 14 

0 17

1 10

0 90

0 61

1 43 

0 22

1 37

החזר הון מרכיב 
הולכה )למעט 

נכסים ששילמו 
היטל ביוב במושב 

מנחמיה(

2 993 74

החזר הון מכון  
לטיפול בשפכים

0 48;"0 61

במקום פרט 43 יבוא:)9(

רכיבים לחיובשמות היישוביםשם המועצה
חיוב לפי מטר 

מעוקב מים
חיוב לפי מטר 
מעוקב שפכים

המועצה ")43(
האזורית 

הערבה 
התיכונה

ביב ציבורילכל נכס

ביב מאסף

מכון לטיפול 
בשפכים

שיקום

0 96

0 40

0 81 

0 93

1 37

0 57

1 15 

;"1 33

במקום פרט 46 יבוא:)10(
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)4( במקום פרט 24 יבוא:

שמות היישוביםרשות מקומית
שיעור הכספים 

המיועדים לקרן השיקום

44% 56)א( בית נירהמועצה האזורית יואב")24(

15% 43)ב( גלאון ונחלה

)ג( שדה יואב, 
קיבוץ נגבה 

ומתחם חמי יואב

55 30%

)ד( ורדון, סגולה 
ואזור תעשייה 

ורדון

41 11%

)ה( רבדים, כפר 
הרי"ף, אל עזי 
ומתחם מרכז 

יואב

;"41 30%

)5( במקום פרט 25 יבוא:

שמות היישוביםרשות מקומית
שיעור הכספים 

המיועדים לקרן השיקום

המועצה האזורית לב ")25(
השרון

;"10 39%

)6(  במקום פרט 27 יבוא:

שמות היישוביםרשות מקומית
שיעור הכספים 

המיועדים לקרן השיקום

המועצה האזורית ")27(
מבואות החרמון

;"23 14%

)7( במקום פרט 38 יבוא:

שמות היישוביםרשות מקומית
שיעור הכספים 

המיועדים לקרן השיקום

 המועצה האזורית")38(
עמק הירדן

ביב ציבורי

ביב מאסף

26 60%

;"43 03%

)8( במקום פרט 39 יבוא:

שמות היישוביםרשות מקומית
שיעור הכספים 

המיועדים לקרן השיקום

 המועצה האזורית")39(
עמק המעיינות

;"15 48%

)9( במקום פרט 43 יבוא:

שמות היישוביםרשות מקומית
שיעור הכספים 

המיועדים לקרן השיקום

המועצה האזורית ")43(
הערבה התיכונה

;"30 00%

רכיבים לחיובשמות היישוביםשם המועצה
חיוב לפי מטר 

מעוקב מים
חיוב לפי מטר 
מעוקב שפכים

המועצה ")46(
האזורית 

שער הנגב

)א( איבים

)ב( יכיני

)ג(  מכללת ספיר

12 0ביב ציבורי

0 14

0 55

0 17

0 20

0 78

)ד( אזור התעשייה 
שער הנגב וספירים

ביב ציבורי וביב 
מאסף

0 160 23

)ה( נחל עוז, כפר 
עזה, מפלסים, ניר 
עם, ארז, אור הנר 

ויכיני

18 831 0ביב מאסף

17 0";12 0שיקום)ו( לכל נכס

במקום פרט 48 יבוא:)11(

רכיבים לחיובשמות היישוביםשם המועצה
חיוב לפי מטר 

מעוקב מים
חיוב לפי מטר 
מעוקב שפכים

המועצה ")48(
האזורית 

תמר

)א( עין גדי, נאות 
הכיכר ועין תמר

ביב ציבורי וביב 
מאסף

שיקום

4 08 

0 30

5 83 

0 43

)ב( נווה זוהר ועין 
בוקק

ביב ציבורי וביב 
מאסף

4 087 56

56 300 0שיקום

79 3" 05 2החזר הון

תיקון התוספת 
הרביעית

11  בתוספת הרביעת לכללים העיקריים -

)1(  במקום פרט )3( יבוא:

שמות היישוביםרשות מקומית
שיעור הכספים 

המיועדים לקרן השיקום

המועצה האזורית ")3(
אלונה

;"10 41%

במקום פרט 12 יבוא:)2(

שמות היישוביםרשות מקומית
שיעור הכספים 

המיועדים לקרן השיקום

 המועצה האזורית")12(
גן רווה

;"17 29%

במקום פרט 20 יבוא:)3(

שמות היישוביםרשות מקומית
שיעור הכספים 

המיועדים לקרן השיקום

 המועצה האזורית")20(
חבל מודיעין

;"26 53%
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)4( במקום פרט 24 יבוא:

שמות היישוביםרשות מקומית
שיעור הכספים 

המיועדים לקרן השיקום

44% 56)א( בית נירהמועצה האזורית יואב")24(

15% 43)ב( גלאון ונחלה

)ג( שדה יואב, 
קיבוץ נגבה 

ומתחם חמי יואב

55 30%

)ד( ורדון, סגולה 
ואזור תעשייה 

ורדון

41 11%

)ה( רבדים, כפר 
הרי"ף, אל עזי 
ומתחם מרכז 

יואב

;"41 30%

)5( במקום פרט 25 יבוא:

שמות היישוביםרשות מקומית
שיעור הכספים 

המיועדים לקרן השיקום

המועצה האזורית לב ")25(
השרון

;"10 39%

)6(  במקום פרט 27 יבוא:

שמות היישוביםרשות מקומית
שיעור הכספים 

המיועדים לקרן השיקום

המועצה האזורית ")27(
מבואות החרמון

;"23 14%

)7( במקום פרט 38 יבוא:

שמות היישוביםרשות מקומית
שיעור הכספים 

המיועדים לקרן השיקום

 המועצה האזורית")38(
עמק הירדן

ביב ציבורי

ביב מאסף

26 60%

;"43 03%

)8( במקום פרט 39 יבוא:

שמות היישוביםרשות מקומית
שיעור הכספים 

המיועדים לקרן השיקום

 המועצה האזורית")39(
עמק המעיינות

;"15 48%

)9( במקום פרט 43 יבוא:

שמות היישוביםרשות מקומית
שיעור הכספים 

המיועדים לקרן השיקום

המועצה האזורית ")43(
הערבה התיכונה

;"30 00%
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)10( במקום פרט 46 יבוא:

שמות היישוביםרשות מקומית
שיעור הכספים 

המיועדים לקרן השיקום

המועצה האזורית שער ")46(
הנגב

)א( איבים

)ב( יכיני

11 21%

11 01%

)ג( מכללת 
ספיר

8 00%

)ד( אזור 
התעשייה שער 

הנגב וספירים

42 86%

)ה( נחל עוז, כפר 
עזה, מפלסים, ניר 
עם, ארז, אור הנר 

ויכיני

;"12 63%

)11( במקום פרט )48( יבוא:

שמות היישוביםרשות מקומית
שיעור הכספים 

המיועדים לקרן השיקום

)א( עין גדי, המועצה האזורית תמר")48(
 נאות הכיכר

ועין תמר

6 86%

)ב( נווה זוהר 
ועין בוקק

 "4 68%

תחילתם של כללים אלה ביום י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015( 12 תחילה

ו' בטבת התשע"ה )28 בדצמבר 2014(
ר ני ש ו ק ר  ד נ ס כ ל א )חמ 3-4091(      

                                                      יושב ראש מועצת הרשות הממשלתית
       למים ולביוב

כללי מדידת מים )מדי מים( )תיקון(, התשע"ה-2014

מועצת  קובעת  התשט"ו-11955,  מים,  מדידת  לחוק   )1(13 סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף 
הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:

בסעיף 11 לכללי מדידת מים )מדי מים(, התשמ"ח-21988 )להלן - הכללים העיקריים(, 1 תיקון סעיף 11
אחרי "לוח הספרות" יבוא "או על גבי החותם כמשמעו בסעיף 14" 

החותם 2 תיקון סעיף 12 גבי  על  "או  יבוא  הספרות"  "לוח  אחרי  העיקריים,  לכללים  12)ב(  בסעיף 
כמשמעו בסעיף 14" 

בסעיף 44 לכללים העיקריים - 3 תיקון סעיף 44

 __________
ס"ח התשט"ו, עמ' 82; התשס"ו, עמ' 350   1

ק"ת התשמ"ח, עמ' 1110; התשע"ד, עמ' 1493   2
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בסעיף קטן )א(, במקום "ספק מים" יבוא "ספק וכן תאגיד צרכן";)1(

במקום סעיף קטן )ב( יבוא:)2(

")ב( על אף האמור בסעיף קטן )א(, רשאי מנהל הרשות הממשלתית, במקרים 
מיוחדים ובהחלטה מנומקת, לתת פטור מן החובה האמורה בסעיף קטן )א( או 

להאריך את התקופה לביצועה "

ו' בטבת התשע"ה )28 בדצמבר 2014(
ר ני ש ו ק ר  ד נ ס כ ל א )חמ 3-195-ת1(     

יושב ראש מועצת הרשות הממשלתית  
              למים ולביוב

 הודעת התקשורת )בזק ושידורים( )תשלומים בעד קישור גומלין(, 
התשע"ה-2014 

ושידורים(  )בזק  התקשורת  לתקנות  ו–3ד)ב(  3)ד()3(  תקנות  לפי  סמכותי  בתוקף 
)תשלומים בעד קישור גומלין(, התש"ס-12000 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור: 

עקב עליית המדד שפורסם בחודש נובמבר 2014 לעומת מדד חודש יוני 2013, בשיעור    1
של 5% 0, התשלום המרבי שמפ"א רשאי לדרוש בעד קישור גומלין בעד שינוע דקת 
תנועה שהיא שיחה בין–לאומית, שיחת רט"ן או שיחת מפ"א, מיום י' בטבת התשע"ה 

)1 בינואר 2015(, יהיה 0101 0 שקלים חדשים 

השנתי  הממוצע  המדד  לעומת   2014 נובמבר  בחודש  שפורסם  המדד  עליית  עקב    2
אל  גומלין  קישור  בעד  התשלומים  יהיו   ,10 54% של  בשיעור   ,2009 לשנת  שפורסם 
מערכת רט"ן הנקובים בפסקאות )1()ד(, )2()ד( ו–)3()ד( בתקנה 3ג)א( לתקנות, מיום י' 

בטבת התשע"ד )1 בינואר 2015(, כלהלן: 

התשלום המרבי מאת מפ"א בעד שינוע דקת תנועה שהיא שיחה פנים–ארצית   )1(
נכנסת, או מאת מפעיל רט"ן אחר בעד שינוע דקת תנועה שהיא שיחת רט"ן נכנסת - 

0613 0 שקלים חדשים;

התשלום המרבי מאת מב"ל בעד שינוע דקת תנועה שהיא שיחה בין–לאומית -   )2(
0613 0 שקלים חדשים;

התשלום המרבי מאת מפעיל רט"ן אחר בעד העברת הודעת מסר קצר - 0014 0   )3(
שקלים חדשים 

י"ב בכסלו התשע"ה )4 בדצמבר 2014(
)חמ 3-2801-ת2(

ר ג ר ב י  ב א  
__________                                                                     המנהל הכללי של משרד התקשורת

ק"ת התש"ס, עמ' 472; התשע"א, עמ' 30; התשע"ד, עמ' 356   1

עדכון תשלומים 
בעד קישור גומלין 

לרשת מפ"א

עדכון תשלומים 
בעד קישור גומלין 

למערכת רט"ן
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סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 4.86 שקלים חדשים 

הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחיר שירותי תדלוק למטוסים 
בנמל התעופה בן גוריון( )מס' 2(, התשע"ה-2014

  בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירי שירותי 
תדלוק למטוסים בנמל התעופה בן גוריון(, התשנ"ו-11996 )להלן - הצו(, אני מודיע כי מיום 

ט' בכסלו התשע"ה )1 בדצמבר 2014(, מחיר שירות תדלוק למטוסים הוא כמפורט להלן: 

 כמות תדלוק שנתית לצרכן סופי
מחיר בסנט לגאלון )באלפי גאלון(

בעד כל גאלון -

81 8מ–1 עד 300

31 6מ–301 עד 5,000

18 4מ–5,001 עד 25,000

06 2מעל 25,000

ח' בכסלו התשע"ה )30 בנובמבר 2014(
ף ס ו י ר  ב ן  ח )חמ 3-2722-ת3(  

מנהל מינהל הדלק   

__________
1 ק"ת התשנ"ו, עמ' 1530; התשע"ה, עמ' 432 

תיקון טעות

  בהחלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון )חברי הכנסת ושאיריהם( )תיקון(, 
התשע"ה,   ,7458 התקנות  בקובץ  שפורסמה  המתקנת(,  ההחלטת   - )להלן  התשע"ה-2014 

עמ' 429, במקום סעיף 6 להחלטה המתקנת צריך להיות:

"6  תחילתה של החלטה זו ביום י"ז בחשוון התשע"ה )10 בנובמבר 2014( " 

)חמ 3-193-ת3(  




