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עמוד

תקנות ברית הזוגיות לחסרי דת ,התשע"א102 ����������������������������������������������������������������������������������������������������2010-
תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון מס'  ,)2התשע"א109 ���������������������������������������������������������������������������������������� 2010-
תקנות פיקוח אלקטרוני על משוחררים בערובה ומשוחררים על–תנאי ממאסר (הוראת שעה) (הארכת תוקף
החוק) ,התשע"א111 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2010-
צו התעבורה (עבירות קנס) (תיקון) ,התשע"א111 ����������������������������������������������������������������������������������������������� 2010-
תקנות הדואר (תשלומים בעד השירותים הכספיים) (הוראת שעה) (תיקון) ,התשע"א112 �����������������������������2010-
כללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב) (הוראת שעה),
התשע"א112 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2010-
כללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב) (תיקון) ,התשע"א114 � 2010-
כללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת מים או ביוב) (הוראת שעה),
התשע"א114 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2010-
כללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת מים או ביוב) (תיקון) ,התשע"א115 �����2010-
כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (הוראת שעה) ,התשע"א116 ������������������������������������������� 2010-
כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון) ,התשע"א117 ������������������������������������������������������� 2010-
כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) (תיקון) ,התשע"א119 ��������������������������������������������������� 2010-
כללי משק החשמל (אספקת חשמל לצרכנים) (הוראת שעה) (תיקון) ,התשע"א120 ���������������������������������������� 2010-

תקנות ברית הזוגיות לחסרי דת ,התשע"א2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים (5א) ו–(ד)(7 ,א)(8 ,ד)(10 ,א) 12 ,ו–(15א) לחוק ברית הזוגיות
לחסרי דת ,התש"ע( 12010-להלן  -החוק) ,אני מתקין תקנות אלה:
הגשת בקשה
לרישום

.1

הודעה לציבור

.2

בקשה לערוך ברית זוגיות ולהירשם במרשם הזוגיות תוגש לפי טופס  1שבתוספת,
בצירוף מסמכים אלה:
()1

שלושה תצלומי פנים עדכניים של כל אחד מבני הזוג;

()2

למי שנולד מחוץ לישראל  -תעודת לידה;

( )3לבני זוג המעוניינים באימות הסכם ממון בעת הרישום  -נוסח הסכם הממון ,אם
קיים בעת הגשת הבקשה;
( )4אם אישר בית המשפט לפסול דין או למי שמונה לו אפוטרופוס ,לבוא בברית
הזוגיות לפי סעיף  )7(2לחוק  -העתק מאושר של החלטת בית המשפט וצו מינוי
אפוטרופוס.
(א) הודעה על הגשת בקשה לרישום תפורסם באתר האינטרנט של משרד המשפטים
וכן בעיתון יומי בעברית היוצא לאור בישראל בתפוצה ארצית; עלו בני הזוג או מי מהם
ארצה בתוך חמש השנים שקדמו להגשת הבקשה ,תפורסם ההודעה ,ככל האפשר ,גם
בעיתון יומי היוצא לאור בישראל בתפוצה ארצית ,בשפת ארץ מוצאו של כל אחד מבני
הזוג .
(ב)

הפרטים שייכללו בהודעה על הגשת בקשה לרישום הם כמפורט להלן:
( )1שם פרטי ושם משפחה לרבות שמות קודמים של כל אחד מבני הזוג;
( )2שם פרטי ושם משפחה של כל אחד מהוריו;
( )3שם היישוב שבו הוא מתגורר;
( )4ארץ מוצאו;
( )5הודעה על כי כל אדם רשאי להגיש לרשם הזוגיות התנגדות לבקשה לרישום
בשל כך שלא התקיים תנאי מהתנאים האמורים בסעיף  2לחוק.

התנגדות הציבור ( .3א) התנגדות לבקשה לרישום לפי סעיף  7לחוק (בתקנה זו  -התנגדות) ,תוגש לפי
טופס  2שבתוספת.
(ב) בני הזוג רשאים להשיב להתנגדות בתוך  45ימים מיום שהומצאה להם.
(ג) החליט רשם הזוגיות לדחות את ההתנגדות ,יודיע למגיש ההתנגדות על החלטתו
ועל זכותו להגיש ערעור לבית המשפט לפי סעיף  )2(12לחוק.
התייצבות לבוא
בברית הזוגיות

.4

הוזמנו בני זוג על ידי רשם הזוגיות לבוא בברית הזוגיות ,יתייצבו במועד שנקבע לכך
ויזוהו על ידי הרשם באמצעות תעודות זהות או דרכון ישראלי תקף; בני זוג המבקשים
לאמת הסכם ממון יביאו עמם שני עותקים של הסכם הממון.

רישום במרשם
הזוגיות

.5

(א) רשם הזוגיות ירשום במרשם הזוגיות את הפרטים שלהלן ,לגבי כל אחד מבני
הזוג:
( )1שם פרטי ושם משפחה ערב הרישום;
( )2מספר זהות;

_________
1
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( )3תאריך הלידה;
()4

שם פרטי ושם משפחת האם;

( )5שם פרטי ושם משפחת האב;
( )6מצב אישי ערב הרישום;
( )7תאריך הרישום במרשם הזוגיות;
( )8שם הרשם שביצע את הרישום.
(ב) למרשם הזוגיות יצורפו המסמכים שלהלן ,לפי העניין:
( )1הודעות ראש בית דין דתי והחלטות בית דין דתי לפי החוק;
( )2התנגדויות לבקשה והחלטות הרשם בהן.
.6

בקשה למחיקת רישום במרשם הזוגיות לפי סעיף (10א) לחוק תוגש לפי מחיקת רישום

(א)
טופס  3שבתוספת; בני זוג המעוניינים באימות הסכם ממון בעת מחיקת הרישום יצרפו
לבקשתם את נוסח הסכם הממון ,אם קיים בעת הגשת הבקשה.
(ב) הוזמנו בני זוג על ידי רשם הזוגיות להתייצב לפניו כדי להצהיר על הסכמתם
להתיר את ברית הזוגיות לפי סעיף (10ב) לחוק ,יופיעו במועד שנקבע לכך ויזוהו על ידי
הרשם באמצעות תעודות זהות או דרכון ישראלי תקף; בני זוג המבקשים לאמת הסכם
ממון יביאו עמם שני עותקים של הסכם הממון.
(ג) רשם הזוגיות ימחק את הרישום של בני זוג ממרשם הזוגיות ,מיוזמתו או לבקשת
אחד מבני הזוג ,בהתקיים אחת העילות הקבועות בסעיף (10ד) לחוק; בקשת בן זוג
למחיקה מכוח אחת העילות האמורות ,תוגש לפי טופס  4שבתוספת ויצורפו לה
המסמכים שלהלן ,לפי העניין:
( )1תעודת פטירה;
( )2פסק דין של בית משפט לענייני משפחה המתיר את ברית הזוגיות לפי
הוראות סעיף  11לחוק;
()3

תעודת נישואין.

(ד) נוכח הרשם כי התקיימו התנאים למחיקה לפי סעיף  10לחוק ,יירשמו לצד
המחיקה ,תאריך המחיקה ,עילת המחיקה ושם הרשם שביצע את המחיקה ויצורף
למרשם כל מסמך ששימש יסוד למחיקה.
.7

לכל מסמך הכתוב בשפה שאינה עברית ,ערבית או אנגלית ,המוגש לרשם ,יצורף תרגום תרגום

מאושר לעברית ,ואולם להסכם ממון הכתוב בשפה שאינה עברית יצורף תרגום מאושר
לעברית .
.8

(א) אישר בית המשפט לפסול דין או למי שמונה לו אפוטרופוס לבוא בברית הזוגיות ,הוראות לעניין
יצרף האפוטרופוס שמונה לאותו בן זוג ,לבקשה לרישום של בני הזוג ,תצהיר מטעמו כי פסול דין או
מי שמונה לו
למיטב ידיעתו התקיימו באותו בן הזוג התנאים שבסעיף  2לחוק וכל הודעה והחלטה
אפוטרופוס

לפי החוק תישלח גם אל האפוטרופוס ,לרבות הזמנתו להתייצב לפני רשם הזוגיות יחד
עם בני הזוג הבאים בברית הזוגיות או המבקשים להימחק ממרשם הזוגיות; נשלחה
לאפוטרופוס הזמנה כאמור ,יתייצב עם בני הזוג במועד שנקבע.
(ב) על הסכם ממון ,בין בני זוג שאחד מהם לפחות פסול דין או שמונה לו אפוטרופוס,
יחתום גם האפוטרופוס שמונה כאמור ,נוסף על חתימת בני הזוג.
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ערעור

.9

ערעור על החלטת הרשם לפי סעיף  12לחוק יוגש לבית המשפט בתוך ארבעים וחמישה
ימים ממועד המצאת החלטת הרשם; על הגשת הערעור ועל הדיון בו יחולו הוראות
תקנות סדר הדין האזרחי ,התשמ"ד.21984-

תוספת
טופס 1
(תקנה )1
בקשה לערוך ברית זוגיות ולהירשם במרשם הזוגיות
פרטי המבקשת:
שם פרטי ושם משפחה לרבות שמות קודמים ..................................
שם פרטי ושם משפחה בשפת ארץ המוצא .......................................
מס' זהות .........................................
שם פרטי ושם משפחה של האם ........................................................
שם פרטי ושם משפחה של האב ........................................................
מצב אישי ...................................................
ארץ המוצא ...............................................
כתובת המגורים .......................................................................................
כתובת למשלוח דואר ............................................................................
מס' טלפון (בית) ( .....................................נייד) ...................................
כתובת דואר אלקטרוני  .........................................................................
פרטי המבקש:
שם פרטי ושם משפחה לרבות שמות קודמים .................................
שם פרטי ושם משפחה בשפת ארץ המוצא ......................................
מס' זהות .........................................
שם פרטי ושם משפחה של האם ...........................................................
שם פרטי ושם משפחה של האב ..........................................................
מצב אישי ..............................................
ארץ המוצא ...........................................
כתובת המגורים .....................................
כתובת למשלוח דואר .....................................
מס' טלפון (בית) ( .....................................נייד) .....................................
כתובת דואר אלקטרוני ............................................
_________
2
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בקשה ותצהיר
אנו הח"מ מבקשים לבוא בברית זוגיות בפני רשם הזוגיות ולהירשם במרשם הזוגיות .אנו
מצהירים כי התנאים שבסעיף  2לחוק ברית הזוגיות לחסרי דת ,התש"ע ,2010-והמפורטים
להלן מתקיימים לגבי כל אחת ואחד מאיתנו:
()1

אנו בני  18שנים לפחות;

( )2אנו[ :סמן במקום המתאים; אם קיים שוני בין בני הזוג ,יש לציין זאת]
__ אזרחים ישראליים

()3
זו;

__

בעלי אשרת עולה או תעודת עולה לפי חוק השבות ,התש"י1950-

__

בעלי רישיון לישיבת קבע לפי חוק הכניסה לישראל ,התשי"ב;1952-

אנו גרים בישראל במשך תקופה של  3שנים מתוך  5השנים שקדמו ליום הגשת בקשה

( )4איש מאתנו אינו יהודי ,מוסלמי ,דרוזי או בן עדה נוצרית כמשמעותה בסימן  54לדבר
המלך במועצה על ארץ ישראל;1947 - 1922 ,
()5

אנו רשומים במרשם האוכלוסין כחסרי דת;

( )6איננו קרובי משפחה (קרוב משפחה ייחשב מי שהוא הורה ,סב/סבתא ,צאצא ,בן זוג
בהווה או לשעבר לרבות בני זוג רשומים או שהיו רשומים במרשם הזוגיות ,אח/אחות ובני
זוגם);
( )7איננו נשואים זה לזו ואיננו רשומים במרשם האוכלוסין כנשואים זה לזו;
( )8איש מאתנו אינו נשוי לאחר ,אינו רשום במרשם האוכלוסין כנשוי לאחר ואינו רשום
כבן זוגו של אחר במרשם הזוגיות או במרשם דומה המתנהל על פי דין במדינה אחרת;
()9

[סמן במקום המתאים]:
__

איננו פסולי דין ולא מונה לאיש מאתנו אפוטרופוס

__ למבקש/ת  ..........................מונה אפוטרופוס
פרטי האפוטרופוס:
שם ...............................................
מס' זהות ...............................
כתובת למשלוח דואר .......................................................................
מס' טלפון (בית) ( ...............................נייד) ....................................
כתובת דואר אלקטרוני ......................................................................
............................................    ..............................................

                                    חתימת המבקשת                      חתימת המבקש
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תצהיר האפוטרופוס:
אני החתום/ה מטה מאשר/ת כי למיטב ידיעתי התקיימו במבקש/ת  ....................................
התנאים שבסעיף  2לחוק ברית הזוגיות ,התש"ע.2010-
                                    

............................................................

          חתימת האפוטרופוס

אישור
אני הח"מ ( ..........................עו"ד  /בעל תפקיד אחר המוסמך לאשר תצהיר לפי פקודת הראיות [נוסח
חדש] התשל"א ,)1971-מאשר/ת כי היום  ...........................הופיעו לפניי המבקשת ,המוכרת לי אישית
 /שזיהיתי אותה על פי ת"ז מס' ............................. והמבקש המוכר לי אישית  /שזיהיתי אותו על פי
ת"ז מס'[  ....................... והאפוטרופוס  ......................המוכר/ת לי אישית  /שזיהיתי אותו/ה על פי ת"ז
מס' ,] ...................... ולאחר שהזהרתי אותם כי עליהם להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים
הקבועים בחוק אם לא יעשו כן ,הצהירו על נכונות הצהרתם דלעיל וחתמו עליה בפני.
                                    

.....................................................................

            חתימת עו"ד/בעל תפקיד אחר

מצורפים לבקשה זו:
__

שלושה תצלומי פנים עדכניים של כל אחד מבני הזוג;

__

למי שנולד מחוץ לישראל  -תעודת לידה [אם היא איננה כתובה באנגלית או בערבית
 -יצורף תרגום מאושר לעברית];

__

לבני זוג המעוניינים באימות הסכם ממון בעת הרישום  -נוסח הסכם הממון ,אם קיים
בעת הגשת הבקשה ולגבי הסכם ממון הכתוב בשפה אחרת ,גם תרגום מאושר לעברית
של ההסכם;

__

אם אישר בית המשפט לפסול דין או למי שמונה לו אפוטרופוס ,לבוא בברית הזוגיות לפי
סעיף  )7(2לחוק  -העתק מאושר של החלטת בית המשפט וצו מינוי אפוטרופוס.
הצהרה [למילוי בפני הרשם]

אנו הח"מ מצהירים על הסכמתנו לבוא בברית הזוגיות וכי מתקיימים בנו התנאים שבסעיף 2
לחוק ברית הזוגיות לחסרי דת ,התש"ע ,2010-כמפורט בבקשתנו .הצהרתנו זו ניתנת בהסכמה
חופשית ,ובהביננו את משמעותה ותוצאותיה.
............................................    ..............................................

                                    חתימת המבקשת                      חתימת המבקש

אישור הרשם
היום  ..........................הופיעו לפניי בני הזוג המבקשים ולאחר שזיהיתי את המבקשת על פי
ת"ז מס' ............................. ואת המבקש על פי ת"ז מס'  , ........................ונוכחתי כי בני הזוג נתנו את
הצהרתם בהסכמה חופשית ובהבינם את משמעותה ותוצאותיה ,אני מאשר את הצהרתם .
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...............................................
חתימת הרשם
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טופס 2
(תקנה (3א))
התנגדות לרישום במרשם הזוגיות
פרטי המתנגד:
שם ....................................................
מס' זהות .......................................
כתובת למשלוח דואר ......................................................................
מס' טלפון (בית) ( ...................................נייד) .............................
כתובת דואר אלקטרוני ...................................................................
הקשר למבקש/ת (אם קיים) ............................................................
נימוקי ההתנגדות:
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
                                    

..................................................

               חתימת המתנגד

טופס 3
(תקנה (6א))
בקשה למחיקה ממרשם הזוגיות לפי סעיף (10א) לחוק
פרטי המבקשת:
שם ............................................
מס' זהות ............................................................
שם האם ..................................................................
שם האב ...................................................................
כתובת המגורים ......................................................
כתובת למשלוח דואר .....................................................................
מס' טלפון (בית) ( ..............................נייד) ..................................
כתובת דואר אלקטרוני .....................................................................
פרטי המבקש:
שם ............................................
מס' זהות ............................................................
שם האם ..................................................................
שם האב ...................................................................
קובץ התקנות  ,6937כ"ג בחשוון התשע"א31.10.2010 ,
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כתובת המגורים ......................................................
כתובת למשלוח דואר .....................................................................
מס' טלפון (בית) ( ..............................נייד) ..................................
כתובת דואר אלקטרוני .....................................................................
בקשה
אנו הח"מ מסכימים להתיר את ברית הזוגיות ,ומבקשים להימחק ממרשם הזוגיות.
............................................    ..............................................

                                    חתימת המבקשת                      חתימת המבקש

הצהרה [למילוי בפני הרשם]
אנו הח"מ מצהירים על הסכמתנו להתיר את ברית הזוגיות  .הצהרתנו זו ניתנת בהסכמה
חופשית ,ובהביננו את משמעותה ותוצאותיה.
............................................    ..............................................

                                    חתימת המבקשת                      חתימת המבקש

אישור הרשם
היום  ..........................הופיעו לפניי בני הזוג המבקשים ולאחר שזיהיתי את המבקשת על פי
ת"ז מס'  ........................... ואת המבקש על פי ת"ז מס'  ,.............................ונוכחתי כי בני הזוג
נתנו את הצהרתם בהסכמה חופשית ובהבינם את משמעותה ותוצאותיה ,אני מאשר את
הצהרתם .

                                    

...............................................
חתימת הרשם

טופס 4
(תקנה (6ג))
בקשה למחיקה ממרשם הזוגיות לפי סעיף (10ד) לחוק
פרטי המבקשת:
שם ............................................
מס' זהות ............................................................
שם האם ..................................................................
שם האב ...................................................................
כתובת המגורים ......................................................
כתובת למשלוח דואר .....................................................................
מס' טלפון (בית) ( ..............................נייד) ..................................
כתובת דואר אלקטרוני .....................................................................
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פרטי המבקש:
שם ............................................
מס' זהות ............................................................
שם האם ..................................................................
שם האב ...................................................................
כתובת המגורים ......................................................
כתובת למשלוח דואר .....................................................................
מס' טלפון (בית) ( ..............................נייד) ..................................
כתובת דואר אלקטרוני .....................................................................
בקשה [סמן במקום המתאים]
אני/אנו הח"מ מבקש/ת/ים למחוק את רישומי/נו ממרשם הזוגיות מטעם זה:
__

פטירת בת/בן זוגי (מצ"ב תעודת פטירה);

__ בית משפט לענייני משפחה נתן פסק דין חלוט המתיר את ברית הזוגיות (מצ"ב פסק דין);
__

נישאנו זה לזו (מצ"ב תעודת נישואין)
            ............................................    ..............................................

                                          חתימת המבקשת                      חתימת המבקש

ד' בחשוון התשע"א ( 12באוקטובר )2010
(חמ )3-4136

יעקב נאמן
      שר המשפטים

תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון מס'  ,)2התשע"א2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף (15א)( )2לחוק ברית הזוגיות לחסרי דת ,התש"ע , 2010-סעיף
 26לחוק בית המשפט לענייני משפחה ,התשנ"ה ,21995-וסעיף  108לחוק בתי המשפט [נוסח
משולב] ,התשמ"ד ,31984-אני מתקין תקנות אלה:
1

.1

בתקנה 258ז לתקנות סדר הדין האזרחי ,התשמ"ד( 41984-להלן  -התקנות העיקריות) ,תיקון תקנה 258ז

אחרי פסקה ( )9יבוא:
"(9א)

תובענה לפי סעיפים  )7(2ו– 11לחוק ברית הזוגיות לחסרי דת ,התש"ע.";2010-

 .2אחרי תקנה 323י לתקנות העיקריות יבוא:

הוספת פרק כ"ד2

"פרק כ"ד :2ברית זוגיות
תחולה

_________
1
2
3
4

343יא .על בקשות המוגשות לבית המשפט לפי חוק ברית הזוגיות   
   לחסרי דת ,התש"ע( 2010-בפרק זה  -חוק ברית הזוגיות) ועל    
    הדיון בהן ,יחולו תקנות אלה ,ככל שאין בהן סתירה לאמור
    בחוק ברית הזוגיות ובכפוף להוראות פרק זה.

ס"ח התש"ע ,עמ' .428
ס"ח התשנ"ה ,עמ' .393
ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198
ק"ת התשמ"ד ,עמ'  ;2220התשע"א ,עמ' .62
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תיקון התוספת
הראשונה

בקשה ליישוב
סכסוך להתרת
ברית זוגיות

343יב .בקשה ליישוב סכסוך לפי סעיף (11א) לחוק ברית הזוגיות תוגש
   לפי טופס 43ד שבתוספת הראשונה ,ותצורף לה הרצאת פרטים
  לפי טופס 26א בתוספת האמורה מאומת בתצהיר ,אלא שבכל
   מקום בטופס 26א שבו נאמר "נישואין" יבוא "נישואין/רישומי
  ברית זוגיות".

בקשה בעניינו
של פסול דין או
מי שמונה לו
אפוטרופוס  

343יג .בקשה בעניינו של פסול דין או מי שמונה לו אפוטרופוס לאישור
   כי הוא מסוגל לתת הסכמה מדעת לבוא בברית הזוגיות לפי
  סעיף  )7(2לחוק ברית הזוגיות ובקשה בעניינו של אדם כאמור
להתיר את ברית הזוגיות לפי סעיף (10א) לחוק ברית הזוגיות,
  יומצאו -
()1

לפסול הדין או למי שמונה לו אפוטרופוס;

()2

לאפוטרופוס שמונה לו;

()3

ליועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו;

()4

למי שבית המשפט הורה על כך".

 .2בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות ,אחרי טופס 43ג יבוא:
"טופס 43ד
(תקנה 343יב)
בבית המשפט לענייני משפחה ב ....................................
תיק מספר ...........................................
בעניין בני הזוג  ...................................ו– ..........................................
בקשה ליישוב סכסוך להתרת ברית הזוגיות
הואיל ואני מעוניין/ת להתיר את ברית הזוגיות ולא הושגה הסכמה ביני ובין בן/בת זוגי,
הנדרשת לצורך הגשת בקשה למחיקתנו ממרשם הזוגיות ,אני פונה לבית המשפט בבקשה
ליישוב הסכסוך בינינו בדרכי שלום ובלא התדיינות משפטית ,ולהפניה ליחידת הסיוע או
לייעוץ או לגישור ,לפי שיקול דעת בית המשפט.
                        ..............................................
                              חתימת המבקש/ת"

ד' בחשוון התשע"א ( 12באוקטובר )2010
(חמ )3-1778

יעקב נאמן
      שר המשפטים
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תקנות פיקוח אלקטרוני על משוחררים בערובה ומשוחררים על–תנאי ממאסר
(הוראת שעה) (הארכת תוקף החוק) ,התשע"א2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק פיקוח אלקטרוני על משוחררים בערובה ומשוחררים
על–תנאי ממאסר (הוראת שעה) ,התשס"ט( 12009-להלן  -החוק) ,ובאישור ועדת המדע
והטכנולוגיה של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
.1

תוקפו של החוק יוארך עד יום י"ד בתמוז התשע"א ( 16ביולי  .)2012

הארכת תוקף
החוק

י' בחשוון התשע"א ( 18באוקטובר )2010
(חמ )3-4146

יצחק אהרונוביץ'
השר לביטחון הפנים
_________
1

ס"ח התשס"ט ,עמ' .154

צו התעבורה (עבירות קנס) (תיקון) ,התשע"א2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו– 30לפקודת התעבורה( 1להלן  -הפקודה) ,בהסכמת שר
המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף (30א) לפקודה ולפי סעיף 21א(א)
לחק–יסוד :הכנסת ,2וסעיף (2ב) לחוק העונשין ,התשל"ז ,31977-אני מצווה לאמור:
.1

בתוספת לצו התעבורה (עבירות קנס) ,התשס"ב- 42002-
(א)

תיקון התוספת

בפרט - 2
()1

במספר סידורי  ,107בטור "דרגת הקנס" ,במקום "ג" יבוא "ה".

( )2אחרי מספר סידורי  109יבוא:

(ב)

מספר סידורי

מספר תקנה

"109א

72א

פירוט נוסף לעבירה

דרגת הקנס

ג".

בפרט - )2(3
()1

במספר סידורי  ,14בטור "דרגת הקנס" ,במקום "ג" יבוא "ה".

( )2אחרי מספר סידורי  15יבוא:
מספר סידורי

מספר תקנה

"15א

72א

פירוט נוסף לעבירה

דרגת הקנס

ג".

 .2תחילתו של צו זה ביום כ"ד בכסלו התשע"א ( 1בדצמבר .)2010

תחילה

י"ב בחשוון התשע"א ( 20באוקטובר )2010
(חמ )3-250

ישראל כ"ץ
שר התחבורה והבטיחות בדרכים
_________
1
2
3
4

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמ'  ;173ס"ח התשס"ח ,עמ' .466
ס"ח התשי"ח ,עמ'  ;69התשס"א ,עמ' .166
ס"ח התשל"ז ,עמ'  ;226התשנ"ד ,עמ' .348
ק"ת התשס"ב ,עמ'  ;932התשס"ז ,עמ' .1145
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תקנות הדואר (תשלומים בעד השירותים הכספיים) (הוראת שעה) (תיקון),
התשע"א2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף 88י(א)( )1לחוק הדואר ,התשמ"ו ,11986-בהסכמת שר האוצר
ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 3

.1

בתקנה  3לתקנות הדואר (תשלומים בעד השירותים הכספיים) (הוראת שעה) ,התשס"ט-
 ,22008במקום "ותוקפן עד יום כ"ד בחשוון התשע"א ( 1בנובמבר  ")2010יבוא "ותוקפן עד
יום כ"ו בשבט התשע"א ( 31בינואר .")2011

י"ט בחשוון התשע"א ( 27באוקטובר )2010
משה כחלון
שר התקשורת

(חמ )3-3598

__________
1
2

ס"ח התשמ"ו ,עמ'  ;79התשס"ד ,עמ'  71ועמ' .524
ק"ת התשס"ט ,עמ'  62ועמ' .1172

כללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות
מים או ביוב) (הוראת שעה) ,התשע"א2010-
  בתוקף סמכותה לפי סעיפים  102ו– 103לחוק תאגידי מים וביוב ,התשס"א( 12001-להלן
 החוק) ,ולאחר שקוימו הוראות סעיפים (102ב) ו–(ו) ו– 107לחוק ,קובעת מועצת הרשותהממשלתית למים ולביוב כללים אלה:
הוראת שעה

.1

בתקופה שעד יום כ"ט בטבת התשע"ד ( 31בדצמבר  )2013יראו בסעיף  3לכללי תאגידי
מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב) ,התש"ע2009-
(להלן  -הכללים העיקריים) ,כאילו בפסקה ( ,)2אחרי פסקת משנה (א) בא:

2

"(ב) על אף האמור בפסקת משנה (א) ,לגבי השימושים המפורטים בפסקה זו יחולו
ההוראות האלה:
( )1עד סוף שנת  ,2012יהיה התעריף ,בעד צריכה לבית חולים ,בית מרחץ ומקווה
 לכמות האמורה בפסקאות משנה (א) ו–(ב) ושאושרה לפי פסקאות משנה (ג)או (ד) לפי העניין ,התעריף למ"ק לפי סעיף  2.1)2(7בכללי מקורות ,לפי התקופות
הנקובות שם ,בתוספת התעריף למ"ק ביוב או התעריף למ"ק ביוב לגבי נכס ותיק,
לפי העניין ,כמפורט בסעיף - 6
(א) לבית מרחץ ומקווה המתפרסם ברשימת מקוואות הטהרה של המשרד
לשירותי דת  -לכמות מים שלא תעלה על הכמות שמכרה החברה בשנת
 2009ובלבד שהתקיימו כל אלה:
( )1נציג החברה ,בדק ואישר בכתב ,כי כל המים מסופקים לו במד–
מים נפרד;
( )2מורשה החתימה אישר בתצהיר כי המים המסופקים לו משמשים
למטרה זו בלבד;

__________
1
2

112

( )3מהנדס מים אישר בכתב כי הותקנו בו אבזרים חוסכי מים; נמצא
כי כל מכלי הדחה הם דו–כמותיים וכי בפתח כל קבועת שרברבות
מותקנים וסתים ומגבילי ספיקה ,יראו בכך כהתקנת אבזרים חוסכי מים
לעניין פסקה זו;

ס"ח התשס"א ,עמ'  ;454התשס"ו ,עמ' .334
ק"ת התש"ע ,עמ'  ;442התש"ע ,עמ' .1329
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()4
(ב)

בפסקה זו" ,חברה" לרבות מי שהחברה באה בנעליו;

לבית חולים ,לפי הנמוך מבין אלה:
()1

כמות המים שמכרה החברה בשנת ;2009

()2

אחד מאלה:
(א) כמות מים שנמדדה ברשת מים נפרדת המספקת מים רק
לשימושים רפואיים ובלבד שהתקיימו כל אלה:
( )1אושר בידי מהנדס מים כי בבית החולים מותקנת רשת
מים נפרדת כאמור;
( )2מורשה החתימה אישר בתצהיר כי המים לשימושים
רפואיים מסופקים ברשת הנפרדת ומשמשים למטרה זו
בלבד;
(ב)   לא קיימת בבית החולים או לא אושר קיומה של רשת נפרדת
כאמור  -הכמות המתקבלת ממכפלת מספר מיטות האשפוז ,לפי
תעודת רישום בית חולים המתפרסמת על ידי האגף לרישוי
מוסדות ומכשירים רפואיים במשרד הבריאות ,בשנה מסוימת,
ב– 15מטרים מעוקבים לחודש (להלן  -הכמות המחושבת);

(ג) בית מרחץ או מקווה יגיש לחברה ,עד יום כ"ה בטבת התשע"א
( 1בינואר  ,)2011את האישורים הנדרשים לפי פסקת משנה (א) ,הוגשו
האישורים כאמור תבוצע האספקה ,על ידי החברה בהתאם לתעריפים
ולכמויות בפסקת משנה זו ,לגבי התקופה שמיום התחילה עד יום ה' בטבת
התשע"ב ( 31בדצמבר  ;)2012לא הוגשו אישורים כאמור או מצאה החברה
כי בית המרחץ או המקווה פועלים בניגוד למוצהר ,יראה בכמות שסופקה
כמים לכמות נוספת לצריכה ביתית;
(ד) בית חולים יגיש לחברה ,עד יום כ"ה בטבת התשע"א ( 1בינואר ,)2011
את הכמות המתקבלת לפי פסקת משנה (ב) ,בצירוף כל האישורים ,לפי
העניין; בכ"ז בשבט התשע"א ( 1בינואר  ,)2011תעביר החברה את האישורים,
הכמויות המחושבות וכמויות שסופקו בשנת  ,2009בפירוט לפי בתי החולים,
לרשות הממשלתית; הרשות הממשלתית תאשר לחברה את הכמות לאספקה
לפי פסקת משנה (ב) ,כולה או חלקה ,לפי העניין ,לגבי התקופה שמיום
התחילה ועד יום ה' בטבת התשע"ב ( 31בדצמבר  ;)2012לא הוגשו אישורים
או כמות מחושבת כאמור או נמצא כי בית חולים פועל בניגוד למוצהר
תראה החברה בכמות שסופקה כמים לכמות נוספת לצריכה ביתית;
( )2עד סוף שנת  ,2013יהיה התעריף ,לכל מ"ק ,בעד צריכה לתעשייה ,לגבי צרכן
הרשום ברישיון ההפקה של החברה  -התעריף לפי סעיף  2.1)2(7בכללי מקורות,
לפי התקופות הנקובות שם ,בתוספת התעריף למ"ק ביוב או התעריף למ"ק ביוב
לגבי נכס ותיק ,לפי העניין ,כמפורט בסעיף .";6
 .2תחילתם של הכללים ב– 1לחודש שלאחר יום פרסומם.

תחילה

י"ט בחשוון התשע"א ( 27באוקטובר )2010
(חמ )3-3873

    א ו ר י ש נ י
     יושב ראש מועצת הרשות
      הממשלתית למים ולביוב

קובץ התקנות  ,6937כ"ג בחשוון התשע"א31.10.2010 ,
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כללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות
מים או ביוב) (תיקון) ,התשע"א2010-
  בתוקף סמכותה לפי סעיפים  102ו– 103לחוק תאגידי מים וביוב ,התשס"א( 12001-להלן
 החוק) ,ולאחר שקוימו הוראות סעיפים (102ב) ו–(ו) ו– 107לחוק ,קובעת מועצת הרשותהממשלתית למים ולביוב כללים אלה:
תיקון סעיף 3

.1

תיקון סעיף 4

 .2בסעיף  )2(4לכללים העיקריים ,במקום "הנקובים" יבואו "הקבועים".

תיקון התוספת

.3

בתוספת לכללים העיקריים ,בפרט  ,5בטור ב' ,במקום " "3.339יבוא " "3.806ובטור ג',
במקום " "3.084יבוא "."3.409

תחילה

.4

(א) תחילתם של כללים אלה למעט האמור בסעיף קטן (ב) ,ב– 1בחודש שלאחר יום
פרסומם.

בסעיף  3לכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים
וביוב) ,התש"ע( 22009-להלן  -הכללים העיקריים) ,פסקת משנה (()2ב)  -תימחק.

(ב)

תחילתו של סעיף  2לכללים אלה ביום י"ט בתמוז התש"ע ( 1ביולי .)2010

י"ט בחשוון התשע"א ( 27באוקטובר )2010
(חמ )3-3873

אורי שני
יושב ראש מועצת הרשות
הממשלתית למים ולביוב

   

__________
1
2

ס"ח התשס"א ,עמ'  ;454התשס"ו ,עמ' .334
ק"ת התש"ע ,עמ'  442ועמ' .1329

כללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת
מים או ביוב) (הוראת שעה) ,התשע"א2010-
  בתוקף סמכותה לפי סעיפים  101ו– 103לחוק תאגידי מים וביוב ,התשס"א2001-
(להלן  -החוק) ,ולאחר שקוימו הוראות סעיפים (102ו) ו– 107לחוק ,קובעת מועצת הרשות
הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:

1

הוראת שעה

.1

בתקופה שעד יום כ"ט בטבת התשע"ד ( 31בדצמבר  ,)2013יראו בכללי תאגידי מים
וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת מים או ביוב) ,התש"ע2009-
(להלן  -הכללים העיקריים) ,כאילו -

2

()1

בסעיף  21לכללים העיקריים -
(א) בפסקה ( ,)2אחרי "לחקלאות" בא " ,ושימושים המפורטים בפסקה זו";
(ב) אחרי פסקת משנה (()2ג) בא:
"(ד) על אף האמור בפסקאות משנה (א) עד (ג) לגבי צריכה לתעשייה ,בתי
חולים ,בתי מרחץ ומקוואות יחולו ההוראות האלה:
( )1עד סוף שנת  ,2013בעד צריכה לתעשייה ,לגבי צרכן הרשום
ברישיון ההפקה של החברה  -התעריף לפי סעיף  2.1)2(7בכללי מקורות,
בתוספת התעריף למ"ק ביוב או התעריף למ"ק ביוב לגבי נכס ותיק ,לפי
העניין;

__________
1
2
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ס"ח התשס"א ,עמ'  ;454התשס"ט ,עמ' .219
ק"ת התש"ע ,עמ'  418ועמ'    .1320

קובץ התקנות  ,6937כ"ג בחשוון התשע"א31.10.2010 ,

( )2עד סוף שנת  ,2012בעד צריכת מים לבית חולים ,בית מרחץ
ומקווה ,לגבי כמות המים האמורה בסעיף ()2(3ב) לכללי התעריפים
 התעריף לפי סעיף  2.1)2()2(7בכללי מקורות ,בתוספת התעריף למ"קביוב או התעריף למ"ק ביוב לגבי נכס ותיק ,לפי העניין;";
()2

בסעיף  22לכללים העיקריים ,במקום פסקה ( )1בא:
"( )1בעד צריכה לתעשייה ,לצרכן הרשום ברישיון ההפקה של החברה  -התעריף
הנקוב בסעיף ( 2.1)2()7לכללי מקורות;
(1א) בעד צריכה לבית חולים ,בית מרחץ ומקווה ,לגבי כמות המים האמורה
בסעיף ()2(3ב) לכללי התעריפים  -התעריף הנקוב בסעיף ( 2.1)2()7לכללי מקורות;".

 .2תחילתם של כללים אלה ב– 1בחודש שלאחר יום פרסומם (להלן  -יום התחילה).

תחילה

י"ט בחשוון התשע"א ( 27באוקטובר )2010
   

(חמ )3-3869

אורי שני
יושב ראש מועצת הרשות
הממשלתית למים ולביוב

כללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת
מים או ביוב) (תיקון) ,התשע"א2010-
  בתוקף סמכותה לפי סעיפים  101ו– 103לחוק תאגידי מים וביוב ,התשס"א2001-
(להלן  -החוק) ,ולאחר שקוימו הוראות סעיפים (102ו) ו– 107לחוק ,קובעת מועצת הרשות
הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:

1

.1

בסעיף  1לכללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת מים או תיקון סעיף 1

ביוב) ,התש"ע( 2009-להלן  -הכללים העיקריים) ,אחרי ההגדרה "כללי התעריפים" יבוא:
2

""כללי קולחין"  -כללי המים (תעריפים למי קולחין המסופקים ממט"ש) ,התשע"א-
 .";32010
 .2בסעיף (11א) לכללים העיקריים -
()1

בפסקת משנה ( ,)3בסופה יבוא "ובהפחתה של הסכום הקבוע בפסקת משנה (  ;")6

()2

בפסקת משנה ( ,)4בסופה יבוא "ובהפחתה של הסכום הקבוע בפסקת משנה (;")6

()3

אחרי פסקת משנה ( )5יבוא:

תיקון סעיף 11

"( )6מכפלת הכמויות הנקובות ברישיון ההפקה של מיתקן ,בתעריפים לפי
כללי קולחין ,בהתאם לחלקה היחסי של החברה בכמויות המטופלות במיתקן;
ויראו בתשלום או חלף תשלום ,כמשמעותם בכללי קולחין  ,בהסכם עבר שאישר
הממונה לפי סעיף  15לכללי קולחין ,כתעריפים לפי כללי קולחין   ".
.3

בסעיף  21לכללים העיקריים ,בפסקת משנה (()2ג) ,הסיפה המתחילה במילים "ואולם" תיקון סעיף 21

 תימחק; .4בסעיף  22לכללים העיקריים ,פסקת משנה ( - )1תימחק;

תיקון סעיף 22

 .5בסעיף 33א(ד) ,אחרי המילים "ריבית פיגורים" יבוא "החשב הכללי ,בחישוב יומי .",

תיקון סעיף 33א

__________
1
2
3

ס"ח התשס"א ,עמ'  ;454התשס"ט ,עמ' .219
ק"ת התש"ע ,עמ'  418ועמ' .1312
ק"ת התשע"א ,עמ' .25

קובץ התקנות  ,6937כ"ג בחשוון התשע"א31.10.2010 ,

115

תיקון התוספת
הראשונה

.6

בפרט  5לתוספת הראשונה לכללים העיקריים לגבי התקופה שמתחילה ביום י"ט בתמוז
התש"ע ( 1ביולי  ,)2010בטור ב' ,במקום " "3.426יבוא " "3.468ובטור ג' ,במקום ""2.789
יבוא "."2.848

תיקון התוספת
השנייה

.7

בפרט  5לתוספת השנייה לכללים העיקריים לגבי התקופה שמתחילה ביום י"ט בתמוז
התש"ע ( 1ביולי  ,)2010בטור ב' ,במקום " "3.388יבוא " "3.579ובטור ג' ,במקום ""3.055
יבוא " ."3.113

תחילה

.8

(א) תחילתם של כללים אלה ,למעט האמור בסעיפים קטנים (ב) ו–(ג) ,ב– 1בחודש
שלאחר יום פרסומם (להלן  -יום התחילה) .
(ב)

תחילתו של סעיף  2כללים אלה ביום כ"ה בטבת התשע"א ( 1בינואר  .)2011

(ג) תחילתם של סעיפים  6 ,5ו– 7לכללים אלה ביום י"ט בתמוז התש"ע ( 1ביולי
 .)2010
י"ט בחשוון התשע"א ( 27באוקטובר )2010
(חמ )3-3869

אורי שני
יושב ראש מועצת הרשות
הממשלתית למים ולביוב

   

כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (הוראת שעה) ,התשע"א2010-
  בתוקף סמכותה לפי סעיף  112לחוק המים ,התשי"ט( 11959-להלן  -החוק) ,ולאחר
שקוימו הוראות סעיפים  113ו–124יח(ד) לחוק ,קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים
ולביוב כללים אלה:
הוראת שעה

.1

בתקופה שעד יום י"ח בטבת התשע"ג ( 31בדצמבר  ,)2012יראו בסעיף  7לכללי המים
(תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) ,התשמ"ז( 21987-להלן  -הכללים העיקריים),
כאילו בפסקת משנה (()3ב)  3.1אחרי פסקת משנה  3.1.2.4בא:
"    3.1.2.5בעד בתי חולים ,בתי מרחץ ומקוואות  -לכמות שעד לכמות האמורה
בפסקאות משנה (א) ו–(ב)  -מיום כ"ה בטבת התשע"א ( 1בינואר  )2011עד
יום י"ח בטבת התשע"ג ( 31בדצמבר  - )2012הסכום ( ,)NTהמתקבל בכל
שנה ,מהחישוב על פי הנוסחה בסעיף ;2.2)2(7
(א)

לבתי מרחץ ומקוואות  -לכל כמות מאושרת;

(ב) לבתי חולים  -לכל כמות מאושרת;
(ג) על אף האמור בפסקאות משנה (א) ו–(ב) ,שוכנע מנהל הרשות
הממשלתית כי הכמות שסיפקה החברה בפועל לשימושים כאמור ,נמוכה
מהכמות המאושרת ,רשאי הוא להפחיתה ,בהתאם לשימוש בפועל;   
(ד) לעניין פסקה זו -
"כמות מאושרת"  -סך הכמות שאושרה לשימוש זה בידי הרשות
הממשלתית ,בהתאם לכללי התעריפים והדיווח שמסרה החברה,
ובלבד שלא תעלה על הכמות שמכרה החברה בשנת ;2009
"חברה"  -לרבות מי שהחברה באה בנעליו;
__________
1
2

116

ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;169התשס"ו ,עמ' .331
ק"ת התשמ"ז ,עמ'  ;1109התש"ע ,עמ'  447ועמ'    .1310

קובץ התקנות  ,6937כ"ג בחשוון התשע"א31.10.2010 ,

"הדיווח שמסרה"  -דיווח חתום ביד מורשה חתימה ומאומת בתצהיר,
שמסרה החברה לרשות הממשלתית עד יום כ"ז בשבט התשע"א
( 1בפברואר  ,)2011ובו מצויים כל הפרטים שדיווח בית החולים,
המקווה או בית המרחץ בהתאם לכללי התעריפים ובתוספת
כמויות המים שסופקו להם על ידי החברה בשנת .";2009
 .2תחילתם של כללים אלה ביום כ"ה בטבת התשע"א ( 1בינואר .)2011

תחילה

י"ט בחשוון התשע"א ( 27באוקטובר )2010
   

(חמ )3-807

אורי שני
  יושב ראש מועצת הרשות
הממשלתית למים ולביוב

כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון) ,התשע"א2010-
  בתוקף סמכותה לפי סעיף  112לחוק המים ,התשי"ט( 11959-להלן  -החוק) ,לאחר
שקוימו הוראות סעיפים  113ו–124יח(ד) לחוק ,קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים
ולביוב כללים אלה:
.1

בסעיף  7לכללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) ,התשמ"ז 21987-תיקון סעיף 7

(להלן  -הכללים העיקריים) -
()1

בפסקה (- )1
(א) בפסקת משנה  ,1.1בפסקת משנה  1.1.1ובפסקת משנה  ,1.1.6במקום "התעריף"
יבוא "מהתעריף";
(ב)

()2

בפסקת משנה  ,1.5בהגדרה "עיון זמר" ,המילה "הנקובים"  -תימחק;

בפסקה ( ,)3בפסקת משנה (ב) ,3.1אחרי פסקת משנה  3.1.3.2יבוא:
"   3.1.3.3על אף האמור בפסקאות משנה  3.1.3.1ו– ,3.1.3.2בעד בית חולים ,בית
מרחץ ומקווה  -לכמות שעד לכמות שנקבעה כאמור בפסקאות משנה
( )1ו–( )2ושאושרה לפי פסקאות משנה ( )3או ( )4לפי העניין 2.375 -
שקלים חדשים למטר מעוקב ,והחל בשנת  2.473 - 2011שקלים חדשים
למטר מעוקב;
( )1לבית מרחץ ומקווה המתפרסם ברשימת מקוואות הטהרה של
המשרד לשירותי דת  -לכל כמות מים ושהתקיימו כל אלה:
(א)   נציג של מקורות ,בדק ואישר בכתב ,כי כל המים מסופקים
לו במד–מים נפרד;
(ב)    מורשה החתימה אישר בתצהיר כי המים המסופקים לו
משמשים למטרה זו בלבד;
(ג) מהנדס מים אישר בכתב כי הותקנו בו אבזרים חוסכי מים;
נמצא כי כל מכלי הדחה הם דו–כמותיים וכי בפתח כל קבועת
שרברבות מותקנים וסתים ומגבילי ספיקה ,יראו בכך כהתקנת
אבזרים חוסכי מים לעניין פסקה זו;

__________
1
2

()2

לבית חולים אחד מאלה:

ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;169התשס"ו ,עמ' .331
ק"ת התשמ"ז ,עמ'  ;1109התש"ע ,עמ'  447ועמ'   .1310
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(א)   לכל כמות מים שנמדדה ברשת מים נפרדת המספקת מים
רק לשימושים רפואיים ובלבד שהתקיימו כל אלה:
( )1אושר בידי מהנדס מים כי בבית החולים מותקנת רשת
מים נפרדת כאמור;
( )2מורשה החתימה אישר בתצהיר כי המים לשימושים
רפואיים מסופקים ברשת הנפרדת ומשמשים למטרה זו
בלבד;
(ב)   לא קיימת בבית החולים או לא אושר קיומה של רשת נפרדת
כאמור  -הכמות המתקבלת ממכפלת מספר מיטות האשפוז ,לפי
תעודת רישום בית חולים המתפרסמת על ידי האגף לרישוי
מוסדות ומכשירים רפואיים במשרד הבריאות ,בשנה מסוימת,
ב– 15מטרים מעוקבים לחודש ( להלן  -הכמות המחושבת);";
( )3בית מרחץ או מקווה יגיש למקורות ,ב– 1באוקטובר ,אחת לשנתיים,
את האישורים הנדרשים לפי פסקת משנה (א); הוגשו האישורים כאמור
תבוצע האספקה ,בתקופה העוקבת ,בידי ספק המים בהתאם לתעריפים
ולכמויות בסעיף זה; לא הוגשו אישורים כאמור או מצאה מקורות כי
בית המרחץ או המקווה פועלים בניגוד למוצהר יראה בכמות שסופקה
כמים למי שאינו ספק לפי פסקה  3.1.3.1או  ,3.1.3.2לפי העניין;
( )4בית חולים יגיש למקורות ,ב– 1באוקטובר ,אחת לשנתיים,
אישורים כאמור בפסקת משנה (ב)( )1או את הכמות המתקבלת לפי
פסקת משנה (ב)( ,)2לפי העניין; ב– 1בנובמבר ,אחת לשנתיים ,תעביר
מקורות את האישורים וכמויות המחושבות בפירוט לפי בתי החולים,
לרשות הממשלתית; הרשות הממשלתית תאשר לספק המים את
הכמות לאספקה לפי פסקאות משנה (ב)( )1או (ב)( ,)2כולה או חלקה,
לפי העניין ,לגבי התקופה העוקבת; לא הוגשו אישורים או כמות
מחושבת כאמור או נמצא כי בית חולים פועל בניגוד למוצהר ,תראה
מקורות בכמות שסופקה כמים למי שאינו ספק לפי פסקה  3.1.3.1או
 ,3.1.3.2לפי העניין;".
תחילה

.2

הוראת שעה
והוראת מעבר

.3

(א) תחילתם של כללים אלה ,למעט האמור בסעיף קטן (ב) ,ב– 1בחודש שלאחר יום
פרסומם.
(ב)

תחילתו של סעיף  )1(1לכללים אלה ביום י"ט בתמוז התש"ע ( 1ביולי .)2010

(א) אישורים מבית חולים ,בית מרחץ או מקווה ,שנדרשים בסעיף  )3()3.1.3.3(7או ()4
לכללים העיקריים כנוסחו בסעיף  1לכללים אלה ,שיתקבלו עד יום כ"ד בטבת התשע"א
( 31בדצמבר  ,)2010יראו אותם כאילו התקבלו לפי אותו סעיף .
(ב) אישורים שיתקבלו לפי סעיף קטן (א) ,יראו אותם כחלים לגבי התקופה מיום
התחילה ועד יום כ"ד בטבת התשע"א ( 31בדצמבר .)2010

י"ט בחשוון התשע"א ( 27באוקטובר )2010
(חמ )3-807
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כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) (תיקון),
התשע"א2010-
  בתוקף סמכותה לפי סעיף  112לחוק המים ,התשי"ט( 11959-להלן  -החוק) ,ולאחר
שקוימו הוראות סעיפים  113ו–124יח(ד) לחוק ,קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים
ולביוב (להלן  -הרשות הממשלתית) ,כללים אלה:
.1

בסעיף  4לכללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) ,התשנ"ד( 21994-להלן תיקון סעיף 4

 הכללים העיקריים) -()1

במקום פסקה ( )2יבוא:
"( )2בעד בתי חולים ,בתי מרחץ ומקוואות  -לכמות שעד לכמות האמורה
בפסקאות משנה (א) ו–(ב) ושאושרה לפי פסקאות משנה (ג) או (ד) לפי העניין
  2.755שקלים חדשים למטר מעוקב ,והחל בשנת  2.869 - 2011שקלים חדשיםלמטר מעוקב -
(א) לבית מרחץ ומקווה המתפרסם ברשימת מקוואות הטהרה של המשרד
לשירותי דת  -לכל כמות מים ובלבד שהתקיימו כל אלה:
( )1נציג ספק המים ,בדק ואישר בכתב ,כי כל המים מסופקים לו
במד–מים נפרד;
(   )2מורשה החתימה אישר בתצהיר כי המים המסופקים לו משמשים
למטרה זו בלבד;
( )3מהנדס מים אישר בכתב כי הותקנו בו אבזרים חוסכי מים; נמצא
כי כל מכלי הדחה הם דו–כמותיים וכי בפתח כל קבועת שרברבות
מותקנים וסתים ומגבילי ספיקה ,יראו בכך כהתקנת אבזרים חוסכי מים
לעניין פסקה זו.
(ב) לבית חולים אחד מאלה:
( )1לכל כמות מים שנמדדה ברשת מים נפרדת המספקת מים רק
לשימושים רפואיים ובלבד שהתקיימו כל אלה:
(א) אושר בידי מהנדס מים כי בבית החולים מותקנת רשת מים
נפרדת כאמור;
(ב) מורשה החתימה אישר בתצהיר כי המים לשימושים
רפואיים מסופקים ברשת הנפרדת ומשמשים למטרה זו בלבד;
(    )2לא קיימת בבית החולים או לא אושר קיומה של רשת נפרדת
כאמור  -הכמות המתקבלת ממכפלת מספר מיטות האשפוז ,לפי
תעודת רישום בית חולים המתפרסמת על ידי האגף לרישוי מוסדות
ומכשירים רפואיים במשרד הבריאות ,בשנה מסוימת ,ב– 15מטרים
מעוקבים לחודש ( להלן  -הכמות המחושבת);

__________
1
2

(ג) בית מרחץ או מקווה יגיש לספק המים ,ב– 1באוקטובר ,אחת לשנתיים,
את האישורים הנדרשים לפי פסקת משנה (א) ,הוגשו האישורים כאמור
תבוצע האספקה ,בתקופה העוקבת ,בידי ספק המים בהתאם לתעריפים
ולכמויות בסעיף זה; לא הוגשו אישורים כאמור או מצא ספק המים כי בית
המרחץ או המקווה פועלים בניגוד למוצהר ,יראה בכמות שסופקה כמים
שמעבר לכמות מוכרת;

ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;169התשס"ו ,עמ' .331
ק"ת התשנ"ד ,עמ'  ;885התש"ע ,עמ'  ,458עמ'    .1315
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(ד) בית חולים יגיש לספק המים ,אישורים כאמור בפסקת משנה (ב)( )1או
את הכמות המתקבלת לפי פסקת משנה (ב)( ,)2לפי העניין; ב– 1בנובמבר,
אחת לשנתיים ,יעביר ספק המים את האישורים וכמויות המחושבות בפירוט
לפי בתי החולים ,לרשות הממשלתית; הרשות הממשלתית תאשר לספק
המים את הכמות לאספקה לפי פסקאות משנה (ב)( )1או (ב)( ,)2כולה או
חלקה ,לפי העניין ,לגבי התקופה העוקבת; לא הוגשו אישורים או כמות
מחושבת כאמור או נמצא כי בית חולים פועל בניגוד למוצהר יראה ספק
המים בכמות שסופקה כמים שמעבר לכמות מוכרת".
תחילה

 .2תחילתם של כללים אלה ב– 1בחודש שלאחר יום פרסומם.

הוראת שעה
והוראת מעבר

.3

(א)    אישורים מבית חולים ,בית מרחץ או מקווה ,הנדרשים בסעיף ()2(4ג) או (ד)
לכללים העיקריים כנוסחו בסעיף  1לכללים אלה ,שיתקבלו עד יום כ"ד בטבת התשע"א
( 31בדצמבר  ,)2010יראו אותם כאילו התקבלו לפי אותו סעיף .
(ב) אישורים שיתקבלו לפי סעיף קטן (א) ,יראו אותם כחלים לגבי התקופה מיום
התחילה ועד יום כ"ד בטבת התשע"א ( 31בדצמבר .)2010

י"ט בחשוון התשע"א ( 27באוקטובר )2010
(חמ )3-29
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כללי משק החשמל (אספקת חשמל לצרכנים) (הוראת שעה) (תיקון),
התשע"א2010-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  63לחוק משק החשמל ,התשנ"ו ,11996-אני מתקין כללים
אלה:
תיקון הפתיח

.1

תחילה

 .2תחילתם של כללים אלה ביום כ"ד בחשוון התשע"א ( 1בנובמבר .)2010

בכללי משק החשמל (אספקת חשמל לצרכנים) (הוראת שעה) ,התשנ"ז ,21996-בפתיח,
במקום "עד יום כ"ג בחשוון התשע"א ( 31באוקטובר  ")2010יבוא "עד יום כ"ו בניסן
התשע"א ( 30באפריל .")2011

י"ט בחשוון התשע"א ( 27באוקטובר )2010
(חמ )3-188

   

עוזי לנדאו
שר התשתיות הלאומיות

__________
1
2
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