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__________
ק"ת התשע"א, עמ' 1230; התשע"ה, עמ' 1373   1

ס"ח התשי"ט, עמ' 169; התשנ"ג, עמ' 16; התשס"ו, עמ' 331   2

צו מס ערך מוסף )שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים( )תיקון(, 
התשע"ו-2015

בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-11975, ובאישור הכנסת, אני 
מצווה לאמור:

כספיים(,  ומוסדות  מלכ"רים  על  המס  )שיעור  מוסף  ערך  מס  לצו   2 סעיף  במקום    1
התשנ"ג-21992, במקום "18%" יבוא "17%" 

)א( תחילתו של צו זה ביום י"ח בתשרי התשע"ו )1 באוקטובר 2015(    2
)ב( בשנת המס 2015 יחול צו זה לגבי השכר המשתלם בעד עבודה בחודש אוקטובר 

2015 ואילך ולגבי החלק היחסי מהרווח בשנת מס זו 

כ"ב בחשוון התשע"ו )4 בנובמבר 2015(
ן ו ל ח כ ה  ש מ )חמ 3-889(  

שר האוצר   __________
ס"ח התשל"ו, עמ' 52   1

ק"ת התשנ"ג, עמ' 272; התשס"ד, עמ' 283; התשס"ו, עמ' 920; התשס"ט, עמ' 1104; התשע"א, עמ' 708;   2
התשע"ב, עמ' 1659; התשע"ג, עמ' 1274 

 הודעת המים )עדכון תעריפים למתן שירותי תשתית( )הוראת שעה(,
התשע"ו-2015

)הוראת  תשתית(  שירותי  למתן  )תעריפים  המים  לכללי   9 סעיף  לפי  סמכותי    בתוקף 
שעה(, התשע"א-12011 )להלן - הכללים העיקריים(, אני מודיע לאמור:

המים,  לחוק  112א  סעיף  לפי  האחרון  העדכון  מיום  חודשים  שישה  שחלפו  מאחר    1
התשי"ט-21959 )להלן - החוק(, עודכנו תעריפי שירותי התשתית הקבועים בכללים 
 העיקריים, לפי שיעור השינוי של הסל הקובע ב–91% 0, והם מיום י"ז באלול התשע"ה

)1 בספטמבר 2015(, כמפורט להלן:

)1( בסעיף 10)1(  לכללים העיקריים - תעריף שירותי תשתית ברמת הגולן - 

תשלום קבוע לחודש - 336,799 שקלים חדשים;

)2( בתוספת השנייה לכללים העיקריים -

)א( בפרט 2 -

2. קווים

)א( אחזקת קווים - 000726 0 שקלים חדשים למטר מעוקב לקילומטר;

)ב( קבוע קווים - 001245 0 שקלים חדשים למטר מעוקב לקילומטר;

)ב( בפרט 3 -

3. שאיבה

)א( אחזקת תחנת שאיבה - 0001528 0 שקלים חדשים למטר מעוקב 
למטר גובה הרמה;

תיקון סעיף 2

תחילה ותחולה

עדכון תעריפים 
למתן שירותי 

תשתית
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מעוקב  למטר  חדשים  שקלים   0 000187  - שאיבה  תחנת  )ב( קבוע 
למטר גובה הרמה;

)ג( בפרט 5 -

5. איגום

)א( תחזוקת מאגר - 0828 0 שקלים חדשים למטר מעוקב למטר גובה 
הרמה 

כ"ט בתשרי התשע"ו )12 באוקטובר 2015(
ר ני ש ו ק ר  ד נ ס כ ל א )חמ 3-4256(  

מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב   

הודעת המים )תעריפים למי קולחין המסופקים ממט"ש( )עדכון תעריפים(, 
התשע"ו-2015

  בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לכללי המים )תעריפים למי קולחין המסופקים ממט"ש(, 
התשע"א-12010 )להלן - הכללים(, אני מודיע לאמור:

המים,  לחוק  112א  סעיף  לפי  האחרון  העדכון  מיום  חודשים  שישה  שחלפו  מאחר    1
לפי  בכללים,  הקבועים  ממט"ש  המסופקים  המים  תעריפי  עודכנו  התשי"ט-21959, 
שיעור השינוי של הסל הקובע ב–22% 1, והם מיום ב' בתשרי התשע"ו )15 בספטמבר 

2015( כמפורט להלן:

)1( בסעיף 8)3( -

"Pa" - 159 0 שקלים חדשים למטר מעוקב )להלן - ש"ח למ"ק(;

)2( בסעיף 9)2( -

בתקופת הקיץ — 297 0 ש"ח למ"ק;

בסעיף 12)1( - 159 0 ש"ח למ"ק   )3(

כ"ט בתשרי התשע"ו )12 באוקטובר 2015(
ר ני ש ו ק ר  ד נ ס כ ל א )חמ 3-3941(  

מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב   

עדכון תעריפים 
למים המסופקים 

ממט"ש

__________
ק"ת התשע"א, עמ' 25; התשע"ה, עמ' 1320   1

ס"ח התשי"ט, עמ' 169; התשנ"ג, עמ' 16; התשס"ו, עמ' 331   2
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הודעת המים )עדכון היטלי הפקה(, התשע"ו-2015
 - )להלן  התשי"ט-11959  המים,  לחוק  ו–116)ג(  112א)ב(  סעיפים  לפי  סמכותי    בתוקף 

החוק(, אני מודיע לאמור: 

מאחר שחלפו שישה חודשים מיום העדכון האחרון לפי סעיף 112א לחוק, עודכנו    1
היטלי ההפקה שבתוספת השנייה לחוק, לפי שיעור השינוי של הסל הקובע ב–12% 1, 

ומיום א' באלול התשע"ה )16 באוגוסט 2015(, הם כדלקמן: 

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

האזור
היטל בסיס

)בשקלים חדשים למטר מעוקב(

057 0אזור מנותק

288 0אזור סובב כנרת

574 0אזור מערכת המים הארצית

)2( בסעיף 7 -

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

461 1 אגורות למטר מעוקב;למפיק שעמד בתנאי הרישיון

78 29 אגורות למטר מעוקב;למפיק שלא עמד בתנאי הרישיון

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

)1( הפקה למטרות צריכה ביתית או תעשייה - היטל בשיעור של 552 1 
שקלים חדשים למטר מעוקב;

חדשים  שקלים   0 224 של  בשיעור  היטל   - חקלאות  למטרת  )2( הפקה 
למטר מעוקב 

כ"ט בתשרי התשע"ו )12 באוקטובר 2015(
ר ני ש ו ק ר  ד נ ס כ ל א )חמ 3-3042-ת3(  

מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב   

 

עדכון היטלי הפקה

__________
ס"ח התשי"ט, עמ' 169; התשנ"ג, עמ' 16; התשע"ה, עמ' 1312   1




