
רשומות

קובץ התקנות
1 בספטמבר 74182014ו' באלול התשע"ד

עמוד

1726 צו לימוד חובה )חינוך חינם שלא במוסד חינוך רשמי( )תיקון(, התשע"ד-2014                                                    

 כללי תאגידי מים וביוב )אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה
1726 לתת לצרכניה( )תיקון( )תיקון(                                                                                                                            



קובץ התקנות 7418, ו' באלול התשע"ד, 2014 9 1  1726
סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 81 אגורות 

צו לימוד חובה )חינוך חינם שלא במוסד חינוך רשמי( )תיקון(, 
התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6)ג( לחוק לימוד חובה, התש"ט-11949 )להלן - החוק(, אני 
מצווה לאמור:

בצו לימוד חובה )חינוך חינם שלא במוסד רשמי(, התשל"ח-21978, האמור בסעיף 2א    1
יסומן ")א(" ואחריו יבוא:

")ב( על אף האמור בסעיף 2, שר החינוך רשאי להורות כי משרד החינוך לא יישא 
בשכר הלימודים של הילדים והנערים המפורטים בסעיף 2 הלומדים במוסד מסוים, 
או כי יישא בשכר לימודיהם באופן מופחת, אם במוסד נגבים מהם תשלומים שעולים 

על התשלומים שמאשר המנהל הכללי של משרד החינוך "

תחילתו של צו זה ביום ו' באלול התשע"ד )1 בספטמבר 2014(    2
ה' באלול התשע"ד )31 באוגוסט 2014(

)חמ 3-460(

ן ו ר י פ י  ש  
שר החינוך  

כללי תאגידי מים וביוב )אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב 
והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה( )תיקון( )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   18 בסעיף    1
)להלן  התשע"ד-22014  )תיקון(,  לצרכניה(  לתת  חברה  שעל  השירותים  של  והאיכות 

- הכללים העיקריים( -

בסעיף קטן )ב(, במקום "101 עד 109" יבוא "101 עד 104";  )1(

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:  )2(

 14 בסעיף  כנוסחם  העיקריים  לכללים   109 עד   105 סעיפים  של  ")ג( תחילתם 
לכללים אלה ביום י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015( "

ב' באלול התשע"ד )28 באוגוסט 2014(
)חמ 3-4120(

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

הרשות הממשלתית למים ולביוב  

תיקון סעיף 2א

תיקון סעיף 18
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