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 1ביולי 2012
עמוד

כללי הרשויות המקומיות (ביוב) (תעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות מקומית בלא תאגיד)
(הוראת שעה) (תיקון מס'  ,)2התשע"ב1342 �������������������������������������������������������������������������������������������������� 2012-
כללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה והוראות בעניין הרמה ,הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה לתת
לצרכניה) (תיקון מס'  ,)2התשע"ב1351 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������2012-
תקנות מסילות הברזל (דמי נסיעה) (תיקון מס'  ,)4התשע"ב1359 ������������������������������������������������������������������������2012-
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה בקווי השירות באוטובוסים ומחירי נסיעה ברכבת
מקומית) (תיקון מס'  ,)2התשע"ב1359 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2012-
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (דמי נסיעה ברכבת) (תיקון מס'  ,)4התשע"ב1360 �������������������������������2012-

כללי הרשויות המקומיות (ביוב) (תעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות
מקומית בלא תאגיד) (הוראת שעה) (תיקון מס'  ,)2התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותה לפי סעיף 15א(ב) לחוק הרשויות המקומיות (ביוב) ,התשכ"ב,11962-
ובהתאם לסעיפים  101עד  103לחוק תאגידי מים וביוב ,התשס"א ,22001-קובעת מועצת
הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:
תיקון סעיף 1

	.1

בסעיף  1לכללי הרשויות המקומיות (ביוב) (תעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות
מקומית בלא תאגיד) (הוראת שעה) ,התשע"א( 32010-להלן  -הכללים העיקריים),
בהגדרה “המהנדס" ,בסופה יבוא “או מהנדס חברה שהוקמה מטעם הרשות המקומית
לצורך מתן שירותי ביוב".

תיקון סעיף 8

	.2

בסעיף (8א) לכללים העיקריים ,אחרי “אגרת ביוב" יבוא “הרשות המקומית תודיע
למחזיק בנכס על שלבי הביוב המשמשים את הנכס ושאותם היא מתחזקת".

תיקון סעיף 9

 .3בסעיף  9לכללים העיקריים -
( )1בסעיף קטן (א) ,המילים “שלא מותקן בו מד מים או"  -יימחקו;
( )2בסעיף קטן (ב) ,במקום “בסעיף משנה (א) ",יבוא “בסעיף קטן (א) ,או שלדעתו
של המהנדס הנתונים או הפרטים שמסר בעל הנכס אינם מהימנים בנסיבות העניין
ובהתחשב בגודל ובשימושי הנכס".

תיקון התוספת
הראשונה

 .4בתוספת הראשונה לכללים העיקריים ,אחרי פרט  25יבוא:
" .26מטה יהודה;
 .27לכיש;
 .28נחל שורק;
 .29מטה אשר;
 .30גליל עליון“.

תיקון התוספת
השנייה

 .5בתוספת השנייה לכללים העיקריים -
()1

בסעיף  ,3במקום סעיף קטן (ב) יבוא:
"(ב)

היטל הביוב לנכס במועצה האזורית יואב יחושב כמפורט להלן:
( )1בכל הנכסים  -מכפלה של שטח הקרקע ושטח הבניין שבנכס במטר
רבוע בסכומים בשקלים חדשים ,לפי שיוך היישוב למט"ש המסוים שאליו
הנכס מזרים ביוב ,לפי אופי הנכס ולפי שלבי הביוב המשמשים את הנכס
ושהקימה המועצה ,הקבועים בטבלה שלהלן;
( )2ברפת  -מכפלה של שטח הקרקע ושטח הבניין שברפת במטר רבוע
בסכומים בשקלים חדשים ,לפי שיוך היישוב למט"ש המסוים שאליו הרפת
מזרימה ביוב ולפי שלבי הביוב המשמשים את הרפת ושהקימה המועצה,
הקבועים בטבלה שלהלן:

__________
1
2
3
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הסכום בשקלים חדשים
מט"ש ואופי הנכס

()1

ביב ציבורי

ביב מאסף

מיתקן טיהור

מט"ח גלאון  -קרקע
יישוב נחלה

46.74

21.30

3.86

יישוב גלאון

20.87

15.12

2.65

יישוב נחלה  -בהרחבה

-

21.30

3.86

יישוב נחלה  -רפתות

-

268.99

134.02

מט"ש גלאון  -בנוי

()2

יישוב נחלה

11.70

5.33

0.96

יישוב גלאון

5.21

3.78

0.66

יישוב נחלה  -בהרחבה

-

5.33

0.96

יישוב גלאון  -רפתות

-

67.18

33.51

מט"ש נגבה  -קרקע
48.10

1.01

1.00

יישוב נגבה
יישוב נגבה  -הרחבה

-

1.01

1.00

יישוב נגבה  -רפתות

-

29.93

93.41

31.02

9.97

1.46

חמי יואב

-

27.13

6.31

סגולת יואב

-

73.42

18.58

יישוב שדה יואב

מט"ש נגבה  -בנוי
12.02

0.26

0.25

יישוב נגבה  -הרחבה

-

0.26

0.25

יישוב נגבה  -רפתות

-

7.48

23.36

7.76

2.49

0.36

חמי יואב

-

6.79

1.57

סגולת יואב

-

18.35

4.64

יישוב נגבה

יישוב שדה יואב

()3

מט"ש סגולה  -קרקע
94.15

13.06

8.18

-

13.06

8.18

יישוב ורדון

63.86

25.70

18.68

אזור תעשייה בורדון

15.35

18.73

8.03

יישוב סגולה
יישוב סגולה  -הרחבה

מט"ש סגולה  -בנוי
25.53

3.27

2.05

-

3.27

2.05

יישוב ורדון

15.96

6.42

4.68

אזור תעשייה בורדון

3.84

4.69

2.01

יישוב סגולה
יישוב סגולה  -הרחבה
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הסכום בשקלים חדשים
מט"ש ואופי הנכס

()4

ביב ציבורי

מיתקן טיהור

ביב מאסף

מט"ח צפוני  -רבדים  -קרקע
69.91

25.09

3.04

כפר הרי"ף  -הרחבה

-

25.09

3.04

רבדים  -רפת

-

181.19

37.72

רבדים  -כל נכס למעט
רפת

50.01

10.26

0.77

מרכז יואב

8.54

12.01

1.46

אל עזי

22.09

48.19

32.68

כפר הרי"ף

מט"ש צפוני  -רבדים
 בנוי17.48

6.27

0.77

כפר הרי"ף  -הרחבה

-

6.27

0.77

רבדים  -רפת

-

45.30

9.43

רבדים  -כל נכס למעט רפת

12.51

2.57

0.20

מרכז יואב

2.16

3.00

0.36

אל עזי

5.52

12.05

8.17

כפר הרי"ף

()5

מט"ש בית ניר
ביב ציבורי

ביב מאסף

מיתקן טיהור

קרקע

37.57

8.94

9.37

בנוי

9.39

2.23

;"2.35

( )2אחרי סעיף  10יבוא:
“ .11המועצה האזורית מעלה יוסף
היטל ביוב לנכס במועצה האזורית מעלה יוסף יחושב כמכפלה של שטח
הקרקע ושטח הבניין שבנכס במטר רבוע בסכומים בשקלים חדשים ,לפי
היישוב ולפי אופי הנכס ,הקבועים בטבלה זו:
הסכום בשקלים חדשים
ייישוב ואופי הנכס

()1

()2
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ביב מאסף

מיתקן טיהור

למגורים
שטח בניין

36.35

12.93

שטח קרקע

7.74

2.75

לעסקים
ומוסדות
שטח בניין

39.99

15.52

שטח קרקע

8.51

3.86
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הסכום בשקלים חדשים
ייישוב ואופי הנכס

()3

.12

מיתקן טיהור

ביב מאסף

לתעשייה
שטח בניין

39.99

14.23

שטח קרקע

8.51

3.03

המועצה האזורית חבל אילות
היטל ביוב לנכס במועצה אזורית חבל אילות תחושב כמכפלה של שטח הקרקע
ושטח הבניין שבנכס במטר רבוע בסכומים בשקלים חדשים ,לפי היישוב ולפי אופי
הנכס ,הקבועים בטבלה זו:
הסכום בשקלים חדשים
ייישוב ואופי הנכס

()1

()2

()3

()4

()5

()6

()7

()8

ביב ציבורי

ביב מאסף

מיתקן טיהור

חניון יעלים
שטח בניין

-

-

1.81

שטח קרקע

-

-

7.26

אליפז
שטח בניין

-

6.94

-

שטח קרקע

-

27.78

-

יהל
שטח בניין

-

3.76

18.14

שטח קרקע

-

13.89

72.59

גרופית
שטח בניין

-

7.16

9.18

שטח קרקע

-

28.64

36.70

יוטבתה
שטח בניין

-

0.88

15.90

שטח קרקע

-

3.50

63.62

סמר
שטח בניין

-

4.46

23.29

שטח קרקע

-

17.83

93.15

קטורה
שטח בניין

-

18.18

9.28

שטח קרקע

-

72.73

37.10

אילות
שטח בניין

-

1.11

2.01

שטח קרקע

-

4.44

8.08
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הסכום בשקלים חדשים
ייישוב ואופי הנכס

()9

ביב מאסף

לוטן

()10

שטח בניין

-

32.74

12.32

שטח קרקע

-

130.93

49.26

נווה חריף

()11

שטח בניין

-

3.81

22.20

שטח קרקע

-

15.26

88.79

נאות סמדר

()12

תיקון התוספת
השלישית

ביב ציבורי

מיתקן טיהור

שטח בניין

-

10.70

6.73

שטח קרקע

-

42.79

26.91

באר אורה
שטח בניין

12.44

0.99

7.94

שטח קרקע

49.78

3.98

."31.80

 .6בתוספת השלישית לכללים העיקריים -
()1

בסעיף  ,1סעיפים קטנים (ד) ו–(ה)  -יימחקו;

()2

בסעיף  ,2הסימון (א) וסעיף קטן (ב)  -יימחקו;

()3

בסעיף - 3

()4

(א)

סעיף קטן (א)  -יימחק;

(ב)

בסעיף קטן (ב) ,הסימון (ב) והמילה “אחר"  -יימחקו;

בסעיף - 5
(א)

בסעיף קטן (א) -
()1

במקום פסקה ( )1יבוא:
“( )1ליחידת דיור  -מכפלה של כמות המים שנצרכה בנכס בשקלים
חדשים בסכומים הקבועים בטבלה שבסעיף קטן (ב) ,לפי שלבי הביוב
המשמשים את הנכס ושמתחזקת המועצה ,ובתוספת רכיב החזר הון
בסך של  1.24שקלים חדשים;".

()2
(ב)

בפסקה ( ,)2במקום “בסעיף קטן (ד)" יבוא “בסעיף קטן (ב)";

במקום סעיף קטן (ב) יבוא:
“הסכום בשקלים חדשים
ביב ציבורי

ביב מאסף

מיתקן טיהור

סוג הנכס

יחידת דיור

1.18

0.44

1.10

נכס אחר

1.62

0.62

;"1.48

(ג) סעיפים קטנים (ג) עד (ה)  -יימחקו;
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()5

במקום סעיף  6יבוא:
“ .6המועצה האזורית לב השרון
אגרת הביוב לכלל הנכסים במועצה האזורית לב השרון תחושב כמכפלה
של כמות המים שנצרכה בנכס ב– 3.68שקלים חדשים למ"ק;";

()6

בסעיף - 7
(א)

במקום סעיף קטן (ב) יבוא:
“(ב) אגרת הביוב למ"ק לנכס במועצה האזורית מגידו תחושב כמכפלה
של כמות המים שנצרכה בנכס בסכומים בשקלים חדשים לפי היישוב ולפי
שלבי הביוב המשמשים את הנכס ושמתחזקת המועצה כמפורט בטבלה
שלהלן:
הסכום בשקלים חדשים
ביב ציבורי

ביב
מאסף

מט"ש אינטנסיבי

מט"ש
אקסטנסיבי

ייישובי ההר

1.05

1.14

1.52

0.97

ייישובי העמק

1.05

0.50

1.52

;"0.97

ייישוב

(ב)
()7

סעיפים קטנים (ג) עד (ה)  -יימחקו;

בסעיף - 8
(א)

בסעיף קטן (ב) -
( )1פסקאות ( )1ו–( - )3יימחקו ,ופסקאות ( )4( ,)2ו–( )5יסומנו ( )1עד ()3
בהתאמה;
()2

בפסקה ( ,)1במקום “בסעיף קטן (ד)" יבוא “בסעיף קטן (ג)";

()3

בפסקה ( ,)2במקום “בסעיף קטן (ו)" יבוא “בסעיף קטן (ד)";

(ב) סעיפים קטנים (ג)( ,ה) ו–(ז)  -יימחקו ,וסעיפים קטנים (ד) ו–(ו) יסומנו (ג)
ו–(ד) בהתאמה;
(ג) בסעיף קטן (ד) ,בכותרת הטבלה ,המילים “סכום לנפש בשקלים חדשים" -
יימחקו;
()8

בסעיף - 9
(א) סעיף קטן (א)  -יימחק ,וסעיפים קטנים (ב) עד (ה) יסומנו (א) עד (ד)
בהתאמה;
(ב)

במקום האמור בסעיף קטן (א) יבוא:
“אגרת הביוב לנכס במועצה האזורית גזר תחושב כמכפלה של מטר מעוקב
מים שנצרכה בנכס בשקלים חדשים כמפורט בטבלה שלהלן:
הסכום בשקלים חדשים
ביב ציבורי

ביב מאסף

מיתקן
טיהור

החזר הון
ביב מאסף

החזר הון
ביב ציבורי

0.54

0.71

0.92

1.44

;"0.80
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()9

בסעיף - 10
(א)

בסעיף קטן (ב) ,הסימון "( ")1ופסקאות ( )2ו–( - )3יימחקו;

(ב)

בסעיף קטן (ג) ,ברישה ,במקום “סעיף קטן(ב)( ")1יבוא “סעיף קטן (ב)";

(ג) סעיפים קטנים (ד) ו–(ה)  -יימחקו;
()10

בסעיף - 11
(א)

במקום סעיף קטן (א) יבוא:
“(א) אגרת הביוב לנכס במועצה האזורית גולן (להלן בסעיף זה  -המועצה)
תחושב כמכפלה של מטר מעוקב מים שנצרכה בנכס בסכומים כמפורט
להלן:
הסכומים בשקלים חדשים
תפעול

טיהור

שיקום

1.32

1.13

;"0.33

(ב) סעיפים קטנים (ב) עד (ה) ו–(ז)  -יימחקו וסעיפים קטנים (ו)( ,ח)( ,ט) ו–(י)
יסומנו (ב) עד (ה) בהתאמה;
(ג) בסעיף קטן (ה) ,במקום “כאמור בסעיף קטן (ט)" יבוא “כאמור בסעיף קטן (ד)".
()11

בסעיף  ,14הסימון (א) וסעיפים קטנים (ב) ו–(ג)  -יימחקו;

()12

בסעיף  ,15הסימון (א) וסעיף קטן (ב)  -יימחקו;

()13

בסעיף  ,16הסימון (א) וסעיף קטן (ב)  -יימחקו;

( )14אחרי סעיף  16יבוא:
“ .17המועצה האזורית לכיש
(א) אגרת הביוב לנכס במועצה האזורית לכיש תחושב כמכפלה של כמות
המים שנצרכה בנכס בשקלים חדשים בסכומים הקבועים בטבלה שלהלן:
הסכומים בשקלים חדשים
תפעול

טיהור

שיקום

1.34

1.07

0.40

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) ,בנכס למגורים שאין לו מד צריכת מים או
שהמועצה אינה מפעילה בו מד צריכת מים ושהמועצה אינה ספקית המים
שלו ,ולאחר שפנתה המועצה ,בכתב ,לספק המים ולרשות הממשלתית
למים ולביוב ,לא מסר לה ספק המים מהי צריכת המים בנכס  -אגרת הביוב
תחושב כמכפלה של מספר הנפשות המתגוררות בנכס בסכומים החודשיים
לנפש הקבועים בסעיף קטן (ג) ובהתאם לשלבי הביוב המשמשים את
הנכס ושמתחזקת המועצה; לעניין זה“ ,מספר הנפשות המתגוררות בנכס"
 כפי שמסר ספק המים למועצה בעקבות פנייתה ,בכתב ,לספק המיםולרשות הממשלתית למים ולביוב לקבלת מספר הנפשות לפי הדיווח
שקיבל ספק המים בהתאם לכללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים
מקומיים) ,התשנ"ד ;41994-לא מסר ספק המים למועצה מהו מספר הנפשות
המתגוררות ביחידת דיור ,תחושב אגרת הביוב לאותו נכס על בסיס  4נפשות.
__________
4
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ק"ת התשנ"ד ,עמ'  ;885התשע"ב ,עמ' .451
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(ג)

הסכומים החודשיים לנפש בשקלים חדשים:
הסכומים בשקלים חדשים

.18

תפעול

טיהור

שיקום

8.66

6.86

2.62

המועצה האזורית מעלה יוסף
(א) אגרת הביוב לנכס במועצה האזורית מעלה יוסף תחושב כמכפלה של
כמות המים שנצרכה בנכס בשקלים חדשים בסכומים הקבועים בטבלה שלהלן:
הסכומים בשקלים חדשים
תפעול

טיהור

שיקום

2.05

0.39

0.63

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) ,בנכס למגורים שאין לו מד צריכת מים
או שהמועצה אינה מפעילה בו מד צריכת מים ושהמועצה אינה ספקית
המים שלו ,ולאחר שפנתה המועצה ,בכתב ,לספק המים ולרשות הממשלתית
למים ולביוב לא מסר לה ספק המים מהי צריכת המים בנכס  -אגרת הביוב
תחושב כמכפלה של מספר הנפשות המתגוררות בנכס בסכומים החודשיים
לנפש הקבועים בסעיף קטן (ג) ובהתאם לשלבי הביוב המשמשים את הנכס
ושמתחזקת המועצה; לעניין זה“ ,מספר הנפשות המתגוררות בנכס"  -כפי
שמסר ספק המים למועצה בעקבות פנייתה ,בכתב ,לספק המים ולרשות
הממשלתית למים ולביוב לקבלת מספר הנפשות לפי הדיווח שקיבל ספק המים
בהתאם לכללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) ,התשנ"ד-
 ;1994לא מסר ספק המים למועצה מהו מספר הנפשות התגוררות ביחידת דיור,
תחושב אגרת הביוב לאותו נכס על בסיס  4נפשות.
(ג)

הסכומים החודשיים לנפש בשקלים חדשים:
הסכומים בשקלים חדשים

.19

תפעול

טיהור

שיקום

11.01

2.11

3.59

המועצה האזורית נחל שורק
אגרת הביוב לנכס במועצה האזורית נחל שורק תחושב כמכפלה של כמות
המים שנצרכה בנכס בשקלים חדשים בסכומים הקבועים בטבלה שלהלן:
הסכומים בשקלים חדשים

.20

אגרת תפעול

אגרת טיהור

1.77

1.23

המועצה האזורית מטה יהודה
(א) אגרת הביוב לנכס במועצה האזורית נחל שורק תחושב כמכפלה של כמות
המים שנצרכה בנכס בשקלים חדשים בסכומים הקבועים בטבלה שלהלן:
הסכומים בשקלים חדשים
אגרת תפעול

אגרת טיהור

אגרת שיקום

1.93

1.20

1.26
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(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) ,בנכס למגורים שאין לו מד צריכת מים
או שהמועצה אינה מפעילה בו מד צריכת מים ושהמועצה אינה ספקית
המים שלו ,ולאחר שפנתה המועצה ,בכתב ,לספק המים ולרשות הממשלתית
למים ולביוב ,לא מסר לה ספק המים מהי צריכת המים בנכס  -אגרת הביוב
תחושב כמכפלה של מספר הנפשות המתגוררות בנכס בסכומים השנתיים
לנפש הקבועים בסעיף קטן (ג) ובהתאם לשלבי הביוב המשמשים את הנכס
ושמתחזקת המועצה; לעניין זה" ,מספר הנפשות המתגוררות בנכס"  -כפי שמסר
ספק המים למועצה בעקבות פנייתה ,בכתב ,לספק המים ולרשות הממשלתית
למים ולביוב לקבלת מספר הנפשות לפי הדיווח שקיבל ספק המים בהתאם
לכללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) ,התשנ"ד ;1994-לא
מסר ספק המים למועצה מהו מספר הנפשות התגוררות ביחידת דיור ,תחושב
אגרת הביוב לאותו נכס על בסיס  4נפשות.
(ג) הסכומים השנתיים לנפש בשקלים חדשים:
הסכומים בשקלים חדשים
אגרת תפעול

אגרת טיהור

אגרת שיקום

150.72

93.37

".98.71

תיקון התוספת
הרביעית

.7

החלפת התוספת
החמישית

.8

תיקון התוספת
השביעית

 .9בתוספת השביעית לכללים העיקריים -

בתוספת הרביעית לכללים העיקריים ,אחרי פרט  13יבוא:
רשות מקומית

שיעור הכספים המיועדים לקרן השיקום

“()14

מועצה אזורית לכיש

14.34%

()15

מועצה אזורית מעלה יוסף

20.53%

()16

מועצה אזורית מטה יהודה

"28.71%

במקום התוספת החמישית לכללים העיקריים יבוא:

“תוספת חמישית
(סעיף (11א))
הרשויות המקומיות המופיעות בתוספת השלישית רשאיות להפחית את אגרת הביוב".
( )1במקום “י"ח בטבת התשע"ג ( 31בדצמבר  ,)2012יבוא “כ"ב בתמוז התשע"ג
( 30ביוני ;")2013
()2

פרט  - 1יימחק;

()3

בסופה יבוא:
“ .11מועצה אזורית גולן;
 .12מועצה אזורית מטה אשר;
 .13מועצה אזורית גליל עליון".

תחילה
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( 	.10א) תחילתם של כללים אלה ,למעט האמור בסעיף קטן (ב) ,ביום י"א בתמוז
התשע"ב ( 1ביולי .)2012
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(ב) תחילתן של פסקאות ( )1עד (()7( ,)6א) ו–(ב) ו–( )8עד ( )13בסעיף  6לכללים אלה
ביום כ"ט בטבת התשע"ד ( 1בינואר .)2014
 	.11תוקפם של סעיפים (17ב) ו–(ג)(18 ,ב) ו–(ג) ו–(20ב) ו–(ג) לתוספת השלישית לכללים
העיקריים ,כנוסחם בסעיף  )14(6לכללים אלה ,עד יום כ"ח בטבת התשע"ד ( 31בדצמבר
.)2013

תוקף

א' בתמוז התשע"ב ( 21ביוני )2012
			

(חמ )3-4091

		

		

א ל כ ס נ ד ר ק ו ש ני ר
יושב ראש מועצת הרשות
הממשלתית למים ולביוב

כללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה והוראות בעניין הרמה ,הטיב והאיכות
של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה) (תיקון מס'  ,)2התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותה לפי סעיף  99לחוק תאגידי מים וביוב ,התשס"א( 12001-להלן  -החוק),
בהתייעצות עם הממונה ,ולאחר שקוימו הוראות סעיף  107לחוק ,קובעת מועצת הרשות
הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:
	.1

בסעיף  1לכללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה והוראות בעניין הרמה ,הטיב והאיכות של תיקון סעיף 1

השירותים שעל חברה לתת לצרכניה) ,התשע"א( 22011-להלן  -הכללים העיקריים) -
()1

לפני ההגדרה "אמצעי משלוח אלקטרוני" יבוא:
""אומדן של מהנדס החברה"  -הערכה של מהנדס החברה בדבר צריכת מים,
המבוססת על נתונים שיש בהם כדי להשפיע על צריכת המים בנכס לרבות
מספר הנפשות המתגוררות בנכס ,גודל הנכס ,היקף הגינון בנכס ושימושי
המים בנכס;";

()2

אחרי ההגדרה "אמצעי משלוח אלקטרוני" יבוא:
""דוח שנתי"  -כמשמעותו בסעיף ;";81

( )3אחרי ההגדרה "כללי התעריפים" יבוא:
""כללי חיישוב עלות"  -כללי תאגידי מים וביוב (חיישוב עלות שירותי מים וביוב
והקמת מערכת מים או ביוב) ,התש"ע;";32009-
( )4אחרי ההגדרה "נכס" יבוא:
""נציג שירות לקוחות"  -כמשמעותו בסעיף .";71
 .2אחרי סעיף  1לכללים העיקריים יבוא:
"הקלה מהוראות
הכללים

הוספת סעיף 1א

1א( .א) מנהל הרשות רשאי ,באישור מועצת הרשות ,לתת
לחברה ,על פי בקשתה ,הקלה מהוראה של כללים אלה,
באופן חד–פעמי או לפרק זמן מסוים ,אם שוכנע כי יש לכך
הצדקה בנסיבות העניין ובלבד שהתועלת ממתן ההקלה
עולה על הפגיעה הצפויה בצרכנים ,ורשאי הוא להתנות את
ההקלה בתנאים.

__________
1
2
3

ס"ח התשס"א ,עמ'  ;454התשס"ו ,עמ' .344
ק"ת התשע"א ,עמ'  ;1395התשע"ב ,עמ' .708
ק"ת התש"ע ,עמ' .418
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(ב) אישר מנהל הרשות הקלה או שינוי לחברה כאמור,
תביא החברה את החלטת מנהל הרשות לידיעת הצרכנים
הנוגעים בדבר ,ואם מדובר בכלל צרכני החברה ,יפרסמו
הרשות והחברה את ההחלטה באתרי האינטרנט שלהם".
תיקון סעיף 8

 .3בסעיף  8לכללים העיקריים -
()1

בסעיף קטן (א) -
(א)

בפסקה ( ,)1המילים "או חובל"  -יימחקו;

(ב) בפסקה ( ,)4אחרי "בסעיף  "50יבוא "ובפרק השישי";
()2

בסעיף קטן (ב) ,אחרי פסקה ( )3יבוא:
"( )4במקרים המפורטים בפרק השישי תבצע החברה הערכת צריכה לפי אומדן
של מהנדס החברה".

תיקון סעיף 13

 .4בסעיף  13לכללים העיקריים -
( )1בסעיף קטן (א) ,אחרי "מכמות הצריכה הרגילה" יבוא "וכן מממוצע הצריכה בשש
תקופות החיוב האחרונות ,לפי העניין";
( )2בסעיף קטן (ב) ,אחרי "נוכחה החברה" יבוא "לדעת" ואחרי "מהווה צריכה גבוהה"
יבוא "או יותר ובלבד שצריכה זו מהווה 130 ,אחוזים לפחות ,מצריכתו הממוצעת בשש
תקופות החיוב האחרונות";
( )3בסעיף קטן (ג) ,אחרי "נוכחה החברה" יבוא "לדעת" ואחרי "מהווה צריכה חריגה"
יבוא "ובלבד שהתקיימו בה שני התנאים שלהלן ",ובסופה יבוא:
"( )1צריכה זו מהווה  150אחוזים לפחות מצריכתו הממוצעת בשש תקופות
החיוב האחרונות;
( )2ההפרש בין צריכה זו לבין צריכתו הרגילה עולה על  9מטרים מעוקבים
בתקופת חיוב חודשית או על  18מטרים מעוקבים בתקופת חיוב דו–חודשית;".
( )4בסעיף קטן (ו) ,בסופו יבוא "או צריכה ממוצעת בשש תקופות החיוב האחרונות".

תיקון סעיף 17

	.5

בסעיף  17לכללים העיקריים ,במקום "בכללי תאגידי מים וביוב (חיישוב עלות שירותי
מים וביוב והקמת מערכת מים או ביוב) ,התש"ע "2009-יבוא "בכללי חיישוב עלות".

הוספת סעיף 26א  .6אחרי סעיף  26לכללים העיקריים יבוא:

וסימן ז' בפרק
שני

"החלפת מד–מים
שחלף מועד כיולו

26א .חברה תחליף מד–מים שמותקן בנכס לא יאוחר מן המועד
האחרון שנקבע לכיולו בתקנה  44לתקנות מדידת מים.
סימן ז' :חיבור של נכס למערכת מים

חיבור לראשונה
של נכס

1352

26ב( .א) אדם המבקש לחבר לראשונה נכס בתחום החברה
למערכת המים יגיש לחברה בקשה על כך בכתב וישלם את
התעריף לחיבור מד–מים בנכס שחובר לראשונה ,הקבוע
בתוספת השנייה לכללי התעריפים; לבקשתו יצרף תכניות
של תשתית המים הפרטית וכן את כל האישורים הנדרשים
על פי דין לחיבור הנכס למערכת המים.
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(ב) חברה תתקין מד–מים ותחבר את הנכס למערכת המים
בתוך  7ימי עסקים ממועד קבלת הבקשה לפי סעיף קטן (א),
ובלבד שהתקבלו עמה כל התכניות והאישורים האמורים בו
ומהנדס החברה אישר כי בוצעו בתשתית המים הפרטית כל
הפעולות הדרושות לשם חיבורה למערכת המים.
(ג) בנכס המאוכלס לראשונה ואשר מותקן בו מד–מים
ראשי ,רשאית החברה להתנות חיבור מד–מים בהתקנה
וחיבור של כל מדי–המים שבנכס בו–זמנית".
	.7

בסעיף  28לכללים העיקריים ,במקום "החליפה" יבוא "הסירה" ובמקום "ההחלפה" יבוא תיקון סעיף 28

"ההסרה".
	.8

בסעיף (41א)( )3לכללים העיקריים ,אחרי "במוקד תשלומים" יבוא "ובאמצעות אתר תיקון סעיף 41

האינטרנט של החברה".
 .9סעיף  61לכללים העיקריים יסומן  88ולפניו יבוא:
"סימן ג' :מרכז קבלת קהל
מרכז קבלת קהל

(  .61א) חברה תפעיל מרכז קבלת קהל בכל אחת מן הרשויות
המקומיות בתחום החברה שמתקיים בהן אחד מאלה:

תיקון סעיף ,61
הוספת סימנים
ג' עד ו' ופרקים
חמישי ושישי

( )1מספר הצרכנים שבה עולה על  ,5,000ואם אין בתחום
החברה רשות מקומית כאמור ,הרשות המקומית שמספר
הצרכנים שבה הוא הגדול ביותר (להלן  -סניף ראשי);
()2

מספר הצרכנים ברשות המקומית עולה על ;2,500

( )3מספר הצרכנים ברשות המקומית עולה על 1,000
ומרחקה מסניף ראשי עולה על  10קילומטרים;
( )4מרחק הרשות המקומית מסניף ראשי עולה על 30
קילומטרים.
(ב) מרכז קבלת קהל יהיה נגיש לתחבורה ציבורית בזמנים
שמתקיימת בו קבלת קהל.
(ג) אזור קבלת הקהל ואזור ההמתנה במרכז קבלת הקהל
יהיו בשטח ובתנאים הולמים ,בהתחשב במספר הצרכנים
שמשרת מרכז קבלת הקהל.
מועדי קבלת קהל

( .62א)

על קבלת קהל בסניף ראשי יחולו כל אלה:
( )1מספר שעות קבלת הקהל לא יפחת מ– 35שעות
בשבוע;
()2

מספר ימי קבלת קהל לא יפחת מ– 5ימים בשבוע;

( )3פעמיים בשבוע לפחות תתקיים קבלת קהל במשך
שעתיים לפחות לאחר השעה ;16:00
( )4בימים שמתקיימת בהם קבלת קהל בשעות הבוקר,
היא תחל לא יאוחר מן השעה .8:30
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(ב) במרכז קבלת קהל שאינו סניף ראשי לא יפחת מספר
שעות קבלת הקהל מ– 8שעות בשבוע ,מתוכן שעתיים לפחות
לאחר השעה .16:00
זמני המתנה

(  .63א) חברה תפעיל בכל סניף ראשי מערכת ממוחשבת לניהול
תורים לקבלת קהל והכוונת לקוחות; המערכת תמדוד את
משך הזמן שממועד הנפקת פתקית עם מספר תור ללקוח
עד מועד קבלת השירות מנציג שירות לקוחות (להלן  -זמן
המתנה).
(ב) בתשעים וחמישה אחוזים לפחות מימי קבלת קהל
בשנה ,לא יעלה הממוצע היומי של זמן ההמתנה על 20
דקות.
סימן ד' :מוקדים טלפוניים

מוקד שירות טלפוני

( .64א) חברה תפעיל מוקד שירות טלפוני מאויש לבירור חשבונות
וטיפול בפניות צרכנים (להלן  -מוקד שירות טלפוני).
(ב) החיוג למוקד השירות הטלפוני יהיה ללא חיוב של
המתקשר.

מועדי הפעלת מוקד  .65חברה תפעיל את מוקד השירות הטלפוני  45שעות לפחות
השירות
בשבוע ,מתוכן יומיים בשבוע לפחות עד השעה .19:00
מוקד חירום

( .66א) חברה תפעיל מוקד חירום לדיווח על תקלות במערכת
המים והביוב ולטיפול בהן (להלן  -מוקד חירום).
(ב)

מוקד החירום יפעל  7ימים בשבוע 24 ,שעות ביממה.
סימן ד' :טיפול בפניות צרכנים

חובת תיעוד פניות

 .67חברה תתעד כל פנייה שקיבלה מצרכן ,לרבות פנייה בעל
פה.

אישור קבלת פנייה

( .68א) חברה תשלח לצרכן ,בתוך  3ימי עסקים ממועד קבלת
פנייתו ,אישור בכתב על קבלתה ומספרה בספרי החברה,
ותציין בו את המועד האחרון למתן תשובתה; סעיף זה
לא יחול אם השיבה החברה בכתב לפנייה בתוך אותה
התקופה.
(ב) חברה רשאית לשלוח את האישור באמצעות מסרון
ובלבד שלא תפנה לצרכן באמצעות מסרון אם הוא הודיע
לה כי אינו מעוניין לקבל הודעות בדרך זו.

חובת מענה בכתב

( .69א)

חברה תשיב בכתב לכל אחד מאלה:
( )1פנייה בכתב שקיבלה מצרכן ,לרבות באמצעות
דואר אלקטרוני וטופס מקוון;
( )2פנייה בעל פה של צרכן ,אם ביקש הצרכן לקבל
תשובה בכתב או אם לדעת המנהל הכללי של החברה,
או מי שהוא הסמיכו לכך ,הפנייה מצריכה מענה
בכתב.
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(ב) בכפוף להוראות סעיף  ,52חברה תשיב לפנייה כאמור
בסעיף קטן (א) בתוך  14ימי עסקים ממועד קבלתה; ואולם
אם היתה התשובה לפנייה טעונה בדיקה או פעולה נוספות,
רשאית החברה להשיב עליה בתוך  28ימי עסקים ממועד
קבלתה ,ובלבד שתודיע לצרכן בכתב ,לא יאוחר מתום 14
ימי עסקים ממועד קבלת הפנייה ,על העיכוב במתן התשובה
והסיבות לו.
(ג) לעניין סעיף זה יראו תשובה לכתובת הדואר האלקטרוני
של הצרכן כמענה בכתב.
פנייה אינה מעכבת
תשלום

 .70בכפוף להוראות סעיף  ,34אין פנייה לחברה ,כשלעצמה,
מהווה עילה לעיכוב תשלום שנקבע בהודעת חיוב.
סימן ו' :הוראות שונות

חובת הכשרה

 .71לא ישמש אדם נציג שירות לקוחות במרכז קבלת קהל ,במוקד
שירות טלפוני או במוקד חירום אלא אם כן קיבל הכשרה
מתאימה לכך.

חובת הקלטת שיחות ( .72א) חברה תקליט את כל שיחות הטלפון במוקד השירות
הטלפוני ובמוקד החירום ותשמור את ההקלטות למשך
תקופה שלא תפחת משנה.
(ב) סעיף קטן (א) לא יחול במקרים חריגים שבהם עקב
תקלה טכנית לא היה ניתן להקליט את השיחה.
שפת מתן השירות

( .73א) חברה תיתן לצרכניה שירותים בשפה העברית ,ואולם
אם רוב צרכניה דוברי ערבית ,תיתן החברה את השירותים
גם בשפה הערבית.
(ב) חברה רשאית לתת לצרכניה שירותים בשפות נוספות,
בשים לב לשפה המדברת באוכלוסייה שהיא משרתת.

נגישות לאנשים עם
מוגבלות

 .74חברה תנגיש את השירותים שהיא נותנת לצרכניה לאנשים
עם מוגבלות ,לפי חוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,
התשנ"ח.41998-
פרק חמישי :מידע לציבור
סימן א' :אתר אינטרנט

אתר אינטרנט

 .75חברה תפעיל אתר אינטרנט שיכלול את כל המידע המפורט
בסימן זה (להלן  -האתר).

שפת האתר

( .76א) האתר יהיה בשפה העברית ,ואולם אם רוב צרכניה
של החברה דוברי ערבית ,יהיו עיקרי תוכן האתר ובכלל זה
נושאים צרכניים לכל הפחות גם בשפה הערבית.
(ב) חברה רשאית לתרגם את האתר או את חלקו לשפות
נוספות ,בשים לב לשפה שמדברת בה האוכלוסייה שהיא
משרתת.

__________
4

ס"ח התשנ"ח ,עמ' .152
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דרכי הפנייה לחברה  .77חברה תפרסם באתר את דרכי הפנייה אליה ,לרבות כל
אלה:
( )1כתובת ושעות קבלת קהל בכל אחד ממרכזי קבלת
הקהל של החברה;
()2

מספר הטלפון ושעות המענה במוקד השירות הטלפוני;

()3

מספר הטלפון ושעות המענה במוקד החירום;

( )4כתובת דואר אלקטרוני ומספר פקסימילה למשלוח פניות.
מידע לצרכן

 .78חברה תפרסם באתר מידע בנושאים אלה:
( )1עדכונים בדבר הפסקות מים יזומות במערכת המים
וכן בדבר הפסקות מים שנגרמו עקב תקלה במערכת המים,
בהתחשב במשך ההפסקה והיקפה;
( )2קישור לחוקים ,לתקנות ,לכללים ולחוזרים החלים
על פעילות החברה ,אשר מפורסמים באתר האינטרנט של
הרשות;
( )3טפסים שנקבעו לפי החוק וכן טפסים לתשלום באמצעות
הוראת קבע בבנק או בכרטיס אשראי;
()4

הסבר בדבר אופן עריכת החשבון התקופתי;

( )5הסבר בדבר הליך בירור החשבון התקופתי והליכי
הבירור הנוספים העומדים לרשות הצרכן;
()6

הנחיות לשעת חירום ובנושאי ביטחון מים;

( )7הנחיות לקבלת אישור להספקת מים לבניין לפי תקנות
התכנון והבנייה (אישורים למתן שירותי חשמל ,מים וטלפון),
התשמ"א;51981-
( )8הנחיות לביצוע חיבור ראשון של צרכן לרשת המים;
( )9תשובות לשאלות נפוצות בנושאים הקשורים לפעילות
החברה;
( )10דרכים לחיסכון במים ,לרבות קישור לפרסומים בעניין
חיסכון במים באתר האינטרנט של הרשות;
()11
פנייה מקוונת

 .79חברה תאפשר לצרכן לפנות אליה ,לשם בירור או דיווח על
תקלה ,באופן מקוון ,באמצעות האתר ,ולצרף צרופות לפנייה.

גישה למידע
באמצעות האתר

 .80חברה תאפשר לצרכן לקבל באמצעות האתר מידע אישי
בדבר כל אלה:

__________
5
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מידע נוסף שעליה לפרסם לציבור על פי דין.

()1

מצב חשבון ויתרת חוב עדכנית בספרי החברה;

()2

תשלומים קודמים;

()3

נתוני צריכת מים;

( )4תיעוד פניות קודמות והמענה שניתן להן.

ק"ת התשמ"א ,עמ' .1042
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סימן ב' :דוח שנתי
דוח שנתי

( .81א) חברה תפרסם באתר ,אחת לשנה ולא יאוחר מ–30
באפריל של אותה שנה ,דוח שנתי בדבר פעילות החברה
בשנה שעברה (להלן  -שנת הדוח).
(ב) הדוח השנתי ייחתם בידי יושב ראש הדירקטוריון
והמנהל הכללי של החברה.

פרטי הדוח השנתי

 .82הדוח השנתי יכלול את כל הפרטים האלה:
( )1רקע ומידע על אודות החברה ,הרשויות המקומיות
הנכללות בתחומה ,שמות חברי הדירקטוריון והמנהל הכללי
של החברה ופרטי ההתקשרות עמה;
( )2כמות המים שסופקה על ידי החברה ונתונים לגבי פחת
מים ופחת גבייה כהגדרתם בכללי חיישוב עלות ,בשנת הדוח
ובשנה שקדמה לה;
( )3מספר הצרכנים של החברה נכון ליום  31בדצמבר
של שנת הדוח ושל השנה שקדמה לה ,בחלוקה לפי סוגי
צרכנים;
()4

פרטים בדבר מקורות המים של החברה;

( )5פרטים בדבר ההשלכות הסביבתיות של פעילות החברה;
( )6תיאור כללי של ההשקעות שערכה החברה בשנת הדוח
ושבכוונתה לערוך בשנה שלאחריה;
( )7פרטים בדבר שיבושים ותקלות שאירעו באספקת מים
ובשירותי הביוב בשנת הדוח ואופן הטיפול בהם;
( )8פרטים בדבר איכות השירות לצרכן בשנת הדוח,
לרבות מספר הפניות שהתקבלו בחברה ,בחלוקה לפי סוגים,
ממוצע זמני ההמתנה בסניפים הראשיים וממוצע זמני
ההמתנה למענה על ידי נציג שירות לקוחות במוקד השירות
הטלפוני;
()9

הסבר בדבר אופן עריכת החשבון התקופתי.

משלוח תמצית הדוח ( .83א) חברה תשלח לצרכניה ,אחת לשנה ולא יאוחר ממועד
השנתי לצרכנים
משלוח החשבון התקופתי הראשון לאחר פרסום הדוח השנתי,
תמצית של הדוח השנתי לשנה שעברה (להלן  -התמצית).
(ב) התמצית תכלול התייחסות לכל הנושאים המפורטים
בדוח השנתי והפניה לדוח השנתי המפורסם באתר.
פרק שישי :טיפול בגניבות מים
חיבור שלא כדין

 .84התחבר אדם שלא כדין למערכת מים של חברה ,רשאית
החברה לנתק את החיבור ולחייב את אותו אדם בעד צריכת
מים לפי אומדן של מהנדס החברה וכן בכל העלויות הכרוכות
בניתוק החיבור.
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שיבוש מדידה במזיד ( .85א) שיבש אדם במזיד את מדידת צריכת המים במד–מים,
תחייב אותו החברה לפי הערכת צריכה לכמות המים
שנצרכה בנכס שתבצע לפי אומדן של מהנדס החברה וכן
תפעל להפסקת שיבוש המדידה ,לרבות בדרך של התקנת
אמצעים למניעתו.
(ב) חברה רשאית לחייב אדם כאמור בסעיף קטן (א) ,נוסף
על האמור בו ,בכל העלויות הכרוכות בהסרת השיבוש
ובתיקון מד–המים וזאת בכפוף לאומדן שייערך על ידי גורם
מוסמך בתאגיד.
גניבת מים מחצרי
הצרכן

( .86א) בסעיף זה" ,מיתקנים בחצרי צרכן"  -צנרת ומיתקנים
אחרים הנמצאים בחצרי צרכן אחרי מד–המים הראשי,
בתחום הרכוש המשותף כהגדרתו בסעיף  51לחוק המקרקעין,
התשכ"ט.61969-
(ב) הוכח להנחת דעתה של החברה כי אדם התחבר שלא
כדין למיתקנים בחצרי צרכן ,תפעל החברה באופן סביר
לניתוק החיבור.
(ג) חברה רשאית לזכות את הצרכן בעד צריכת המים
שנצרכה באמצעות החיבור שלא כדין כאמור בסעיף קטן (ב),
ככל שתראה לנכון לפי נסיבות העניין.
(ד) חברה תחייב אדם שהתחבר שלא כדין למיתקנים
בחצרי הצרכן ,בכל העלויות הכרוכות בניתוק החיבור ,וכן
בצריכת המים שנצרכה באמצעות החיבור שלא כדין כאמור
בסעיף קטן (ב).

שמירת אחריות
תחילה ותחולה

 .87הוראות פרק זה באות להוסיף על אחריותו של אדם לפי כל
דין אחר ולא לגרוע ממנה".

( 	.10א) תחילתם של כללים אלה ,למעט האמור בסעיפים קטנים (ב) עד (ו) ,ביום י"ט בטבת
התשע"ג ( 1בינואר .)2013
(ב) תחילתם של סעיפים  )1(1עד ( 5 ,2 ,)3ו– 7ביום פרסומם.
(ג) סעיף  4יחול לגבי צריכת מים שהחלה ביום י"ד באלול התשע"ג ( 1בספטמבר
.)2012
(ד) תחילתו של סעיף (63ב) לכללים העיקריים כנוסחו בסעיף  9לכללים אלה ,ביום
כ"ג בתמוז התשע"ג ( 1ביולי .)2013
(ה) תחילתו של סעיף  80לכללים העיקריים כנוסחו בסעיף  9לכללים אלה ביום כ"ג
בתמוז התשע"ג ( 1ביולי  )2013והוא יחול על מידע שייאגר ממועד זה ואילך.
(ו) תחילתם של סעיפים  81עד  83לכללים העיקריים כנוסחם בסעיף  9לכללים אלה
ביום כ"ט בטבת התשע"ד ( 1בינואר  ,)2014והם יחולו על הדוח השנתי לשנת 2013
ואילך.
(ז) תחילתו של סעיף (61ב) לכללים העיקריים כנוסחו בסעיף  9לכללים אלה ,ביום י"ב
בניסן התשע"ה ( 1באפריל .)2015
__________
6
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ס"ח התשכ"ט ,עמ' .259

קובץ התקנות  ,7135י"א בתמוז התשע"ב1.7.2012 ,

 .11בתקופה שעד יום -

הוראת שעה

( )1י"ד באלול התשע"ב ( 1בספטמבר  )2012ועל אף האמור בסעיף  13לכללים העיקריים
כתיקונו בסעיף  4לכללים אלה ,החברה תהיה רשאית שלא להוציא הודעות כאמור
בסעיף האמור;
( )2כ"ג בתמוז התשע"ג ( 1ביולי  ,)2013לא תהיה חברה חייבת ,על אף האמור
בסעיף (61א) לכללים העיקריים כתיקונו בסעיף  9לכללים אלה ,להפעיל מרכז קבלת
קהל ברשות מקומית שבה לא הפעילה מרכז קבלת קהל ביום פרסום כללים אלה.
ז' בתמוז התשע"ב ( 27ביוני )2012
(חמ )3-4120

			
		

		

א ל כ ס נ ד ר ק ו ש ני ר
יושב ראש מועצת הרשות
הממשלתית למים ולביוב

תקנות מסילות הברזל (דמי נסיעה) (תיקון מס'  ,)4התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  57לפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש] ,התשל"ב , 1972-אני
מתקין תקנות אלה:
1

	.1

2
בתקנה (6א) לתקנות מסילות הברזל (דמי נסיעה) ,התשס"ה( 2004-להלן  -התקנות תיקון תקנה 6

העיקריות) ,בסופה יבוא "בכפוף לאמור בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (דמי
נסיעה ברכבת) ,התשס"ח."32008-
	.2

בתקנה  )5(8לתקנות העיקריות ,במקום האמור בסוגריים החל במילים "מחושב לפי" תיקון תקנה 8

עד המילים "חצי שקל חדש" יבוא "מחושב כמפורט בפרט 1א 1לתוספת לצו דמי נסיעה
ברכבת".
	.3

תחילתה של תקנה  1ביום י"א בתמוז התשע"ב ( 1ביולי  )2012ותחילתה של תקנה  2תחילה

ביום י"ג באב התשע"ב ( 1באוגוסט .)2012
ז' בתמוז התשע"ב ( 27ביוני )2012
(חמ )3-1055

			
		

ישראל כ"ץ
שר התחבורה התשתיות הלאומיות
והבטיחות בדרכים

__________

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,23עמ'  ;485ס"ח התשע"א ,עמ' .1176
ק"ת התשס"ה ,עמ'  ;42התשע"ב ,עמ'  ,12עמ'  232ועמ' .518
ק"ת התשס"ח ,עמ'  ;433התשע"ב ,עמ' .1360

1
2
3

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה בקווי השירות
באוטובוסים ומחירי נסיעה ברכבת מקומית) (תיקון מס'  ,)2התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותנו לפי סעיף (12א)( )1לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים ,התשנ"ו-
( 11996להלן  -החוק) ,ובהתייעצות עם ועדת המחירים לפי סעיף  13לחוק ,אנו מצווים
לאמור:
	.1

בסעיף  3לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה בקווי השירות תיקון סעיף 3

באוטובוסים ומחירי נסיעה ברכבת מקומית) ,התשס"ג( 22003-להלן -הצו העיקרי) -
__________
1
2

ס"ח התשנ"ו ,עמ'  ;192התשס"ז ,עמ' .79
ק"ת התשס"ג ,עמ'  ;964התשע"ב ,עמ'  205ועמ' .552

קובץ התקנות  ,7135י"א בתמוז התשע"ב1.7.2012 ,

1359

()1

בסעיף קטן (א) ,בסופו יבוא "ובלבד שעלה שיעור העדכון על ;"3%

( )2בסעיף קטן (ב) ,המילים "ובעדכון שיתבצע ביום י"א בתמוז התשע"ב ( 1ביולי
 - ")2012יימחקו;
()3

אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
"(ג) נוסף על עדכון המחירים לפי סעיף קטן (א) ,בעדכון שיתבצע ביום י"ט בטבת
התשע"ג ( 1בינואר  )2013יועלו המחירים כאמור בתוספת הראשונה ובתוספת
השנייה בשיעור של חצי אחוז".

הוראת שעה

	.2

על אף האמור בסעיף (3א) לצו העיקרי ,מחירי הנסיעה לפי סעיף  2לצו העיקרי לא
יותאמו ביום י"א בתמוז התשע"ב ( 1ביולי .)2012

י"א בתמוז התשע"ב ( 1ביולי )2012
(חמ )3-2722

ישראל כ"ץ
שר התחבורה התשתיות הלאומיות
והבטיחות בדרכים

י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר

			

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (דמי נסיעה ברכבת) (תיקון מס' ,)4
התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותנו לפי סעיפים  7 ,6ו– 12לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים,
התשנ"ו( 11996-להלן  -החוק) ,ובהמלצת ועדת המחירים לפי סעיפים  8ו– 13לחוק ,אנו
מצווים לאמור:
תיקון סעיף 5

תיקון התוספת

	.1

בסעיף (5א) לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (דמי נסיעה ברכבת) ,התשס"ח-
( 22008להלן  -הצו העיקרי) ,בסופו יבוא "ובלבד שעלה שיעור העדכון על ."3%

  .2בתוספת לצו העיקרי ,אחרי פרט 1א יבוא:
"1א .1אחוזי ההנחה בעד כרטיס נסיעה הלוך וחזור כאמור בתקנה  )5(8לתקנות דמי
נסיעה ,יחושבו לפי כפל דמי הנסיעה המפורטים בתוספת זו לגבי אותו קו ,בניכוי
האחוזים האמורים ,כשהם מעוגלים לסכום הקרוב שהוא מכפלה של חצי שקל חדש;
 25אגורות או  75אגורות יעוגלו כלפי מטה".

תחילה

 .3תחילתה של תקנה  2ביום י"ג באב התשע"ב ( 1באוגוסט .)2012

הוראת שעה

	.4

על אף האמור בסעיף (5א) לצו העיקרי ,דמי הנסיעה והתוספות לדמי הנסיעה כאמור בו
לא יעודכנו ביום י"א בתמוז התשע"ב ( 1ביולי .)2012

י"א בתמוז התשע"ב ( 1ביולי )2012
(חמ )3-2722

ישראל כ"ץ
שר התחבורה התשתיות הלאומיות
והבטיחות בדרכים

י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר

			

__________
1
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ס"ח התשנ"ו ,עמ'  ;192התשס"ז ,עמ' .79
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