רשומות

קובץ התקנות
כ"א בתמוז התשע"ב

7141

 11ביולי 2012
עמוד

תקנות להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי)
(העברת מידע מהמוסד לביטוח לאומי) (תיקון מס'  ,)2התשע"ב1416 ���������������������������������������������������������2012-
תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר ,תנאיו ואגרות) (תיקון מס'  ,)3התשע"ב1417 ����������������������������������������2012-
תקנות התכנון והבנייה (פטור מהיתר לעבודה לצורכי חקלאות ולהקמת מבנים באזורים כפריים בעבור
מפוני חבל עזה וצפון השומרון ,ותנאיו) (הוראת שעה) (תיקון) ,התשע"ב1417 �����������������������������������������2012-
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (תיקון מס'  ,)6התשע"ב1418 ����������������������������������������������������������� 2012-
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (תיקון מס'  ,)7התשע"ב1420 ����������������������������������������������������������� 2012-
אכרזה על גן לאומי ושמורת טבע (הר הכרמל) (תיקון) ,התשע"ב1420 ����������������������������������������������������������������2012-
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הגבלת העברתו של רכב) (ביטול) ,התשע"ב1421 ���������������������������������������2012-
הודעת מניעת זיהום הים (הטלת פסולת) (מס'  ,)2התשע"ב1421 ������������������������������������������������������������������������2012-
הודעת המים (תעריפים למי קולחין המסופקים ממט"ש) (עדכון תעריפים) ,התשע"ב1421 ������������������������������2012-
הודעת המים (תעריפים למתן שירותי תשתית) (הוראת שעה) (עדכון תעריפים) (מס'  ,)3התשע"ב1422 ��������2012-

תקנות להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים
(מס הכנסה שלילי) (העברת מידע מהמוסד לביטוח לאומי) (תיקון מס' ,)2
התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף (19ב) לחוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה
ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי) ,התשס"ח ,12007-לאחר התייעצות עם שר
הרווחה והשירותים החברתיים ושר המשפטים ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון השם

	.1

בשמן של תקנות להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים
(מס הכנסה שלילי) (העברת מידע מהמוסד לביטוח לאומי) (הוראת שעה) ,התשס"ח-
( 22008להלן — התקנות העיקריות) ,המילים "(הוראת שעה)" — יימחקו.

תיקון תקנה 1

	.2

בתקנה  1לתקנות העיקריות -

ביטול תקנה 2

	.3

תקנה  2לתקנות העיקריות  -בטלה.

החלפת תקנה 3

	.4

במקום תקנה  3לתקנות העיקריות יבוא:

ביטול תקנה 4

	.5

תקנה  4לתקנות העיקריות — בטלה.

תחולה

	.6

תקנות אלה יחולו על גמלה או הכנסה ,לפי העניין ,כאמור בתקנה  1לתקנות העיקריות,
כתיקונה בתקנה  2לתקנות אלה ,ששולמו לגבי שנות המס  2011ואילך וכן על רשימת
העובדים במשק ביתו הפרטי של היחיד בשנת  2011ואילך.

()1

בתקנת משנה (א) -
(א) ברישה ,אחרי "שלהלן" יבוא "המתייחס לזכאי";
אחרי פסקה ( )3יבוא:

(ב)

"( )4רשימת מקבלי דמי לידה המשתלמים מאת המוסד לביטוח לאומי לפי
סימן ג' לפרק ג' לחוק הביטוח הלאומי;".
( )2בתקנת משנה (ב) ,המילים "פרטי זהותם של מקבלי הגמלה או ההכנסה" -
יימחקו;
( )3בתקנת משנה (ג) ,אחרי "המוסד לביטוח לאומי" יבוא "לא יאוחר מ– 72שעות
ממועד קבלת רשימת הזכאים מאת רשות המסים בישראל ,והכל";
()4

אחרי תקנת משנה (ג) יבוא:
"(ד)

בתקנה זו" ,זכאי"  -מי שהגיש תביעה לקבלת מענק מכוח החוק".

"מחיקת המידע

.3

מידע לגבי זכאים שהועבר למוסד לביטוח לאומי מאת רשות
המסים בישראל יימחק ממאגר הנתונים של המוסד בתום 30
ימים מיום העברת המידע האמור בתקנה  ,1לרשות המסים".

י"ח בתמוז התשע"ב ( 8ביולי )2012
		

(חמ )3-3851

		

י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר

__________
1
2

1416

ס"ח התשס"ח ,עמ' .84
ק"ת התשס"ח ,עמ'  ;1157התשע"ב ,עמ' .998

קובץ התקנות  ,7141כ"א בתמוז התשע"ב11.7.2012 ,

תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר ,תנאיו ואגרות) (תיקון מס' ,)3
התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  265לחוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה—( 11965להלן  -החוק),
ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה ,אני מתקין תקנות אלה:
	.1

בתוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר ,תנאיו ואגרות) ,התש"ל -תיקון התוספת
השנייה
2

- 1970

( )1בסעיף (5.06א)( ,)3המילים "כפי תיקונו בשנת  1982פרט לבניין גבוה ורב–קומות
שלגביהם ייערך חישוב עומס כאמור בסעיף  - "7.33.00יימחקו;
()2

במקום סעיף  7.33.00יבוא:
"חישוב עוצמתם של כוחות הרוח הפועלים על בניין ייערך כאמור בסעיף
(5.06א)( ,)3בהתאם לתקן הישראלי ת"י ".3414

	.2

תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן ,והן יחולו על בקשה להיתר תחילה ותחולה

שהוגשה לוועדה מקומית ביום התחילה או לאחריו.
ט' בסיוון התשע"ב ( 30במאי )2012
(חמ -3-347ת		)1
		

אליהו ישי
שר הפנים

__________
1

2
3

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
ק"ת התש"ל ,עמ'  ;1841התשע"ב ,עמ'  71ועמ' .188
י"פ התשס"ט ,עמ' .1895

תקנות התכנון והבנייה (פטור מהיתר לעבודה לצורכי חקלאות ולהקמת
מבנים באזורים כפריים בעבור מפוני חבל עזה וצפון השומרון ,ותנאיו)
(הוראת שעה) (תיקון) ,התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  265ו– 266לחוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ולאחר
התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה ,אני מתקין תקנות אלה:
	.1

בתקנה (8ב) לתקנות התכנון והבנייה (פטור מהיתר לעבודה לצורכי חקלאות ולהקמת תיקון תקנה 8

מבנים באזורים כפריים בעבור מפוני חבל עזה וצפון השומרון ,ותנאיו) (הוראת שעה),
התשס"ה ,22005-במקום "עד יום ה' בטבת התשע"ב ( 31בדצמבר  )2011מטעמים
מיוחדים שיירשמו" יבוא "עד יום כ"ח בטבת התשע"ד ( 31בדצמבר  ,)2013ובלבד
שהתקבל אישור היושב ראש כי המבנה משמש במישרין את מפוני חבל עזה וצפון
השומרון בהחלטה מנומקת בכתב".
	.2

תחילתן של תקנות אלה ביום ו' בטבת התשע"ב ( 1בדצמבר .)2012

תחילה

ט' בסיוון התשע"ב ( 30במאי )2012
		

(חמ )3-3473

		

אליהו ישי
שר הפנים

__________
1
2

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
ק"ת התשס"ה ,עמ'  ;578התש"ע ,עמ' .1015

קובץ התקנות  ,7141כ"א בתמוז התשע"ב11.7.2012 ,

1417

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (תיקון מס'  ,)6התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו– 2בפקודת המועצות המקומיות ,1אני מצווה לאמור:
תיקון סעיף 1

	.1

בסעיף  1לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) ,התשי"ח( 21958-להלן  -הצו
העיקרי) ,בהגדרה "ישוב שיתופי" ,במקום " "18יבוא "."17

תיקון סעיף 19

	.2

ברישה לסעיף (19א )1לצו העיקרי ,במקום "מי שמתקיים בו" יבוא "מי שלעניין אותה
מועצה מתקיים בו".

תיקון סעיף 22

	.3

בסעיף  22לצו העיקרי ,במקום "למחרת" יבוא "ביום השביעי שלאחר".

תיקון סעיף 30

	.4

בסעיף  30לצו העיקרי ,במקום "למחרת" יבוא "ביום השביעי שלאחר".

תיקון סעיף 102

	.5

בסעיף  102לצו העיקרי ,במקום "למחרת" יבוא "ביום השביעי שלאחר".

ביטול סעיף 141

	.6

סעיף  141לצו העיקרי — בטל.

תיקון סעיף 142

	.7

בסעיף (142ב) לצו העיקרי ,המילים "או פקיד הבחירות" ו"ולפקיד הבחירות"  -יימחקו.

תיקון סעיף 143

	.8

בסעיף  143לצו העיקרי -

ביטול סעיף 150

	.9

בסעיף  150לצו העיקרי ,סעיף קטן (ב) — בטל.

תיקון סעיף 153

	.10

בסעיף (153א) לצו העיקרי ,המילים "או לפקיד בחירות שהוסמך כאמור בסעיף (150ב)"
— יימחקו.

תיקון סעיף 155

	.11

בסעיף  155לצו העיקרי ,המילים "ופקיד בחירות" — יימחקו ,ובמקום "יקבלו" יבוא
"יקבל".

תיקון סעיף 156

	.12

במקום פסקה ( )2בסעיף  156לצו העיקרי יבוא:

תיקון סעיף 159

	.13

תיקון סעיף 176

	.14

בסעיף  176לצו העיקרי ,בכל מקום ,במקום " "600יבוא "."500

תיקון סעיף 177

	.15

בסעיף  177לצו העיקרי ,סעיף קטן (ד) — יימחק.

תיקון סעיף 181

	.16

בסעיף (181ד) לצו העיקרי ,בפסקה ( ,)3המילים "או פקיד הבחירות"  -יימחקו.

תיקון סעיף 182

	.17

בסעיף  182לצו העיקרי -

( )1בסעיף קטן (ג) ,המילים "שאינו קיבוץ ,קבוצה או מושב שיתופי"  -יימחקו;
( )2בסעיף קטן (ד) ,המילים "או לפקיד הבחירות הנוגע בדבר"  -יימחקו.

"()2

שמו ומען משרדו של מנהל הבחירות".

בסעיף  159לצו העיקרי ,במקום הרישה יבוא:
"מנהל בחירות שקיבל רשימת מועמדים או הצעת מועמד יאשר זאת בכתב;".

()1

בסעיף קטן (א) -
(א)

ברישה ,במקום "פקיד הבחירות של האזור" יבוא "מנהל הבחירות";

(ב)

במקום פסקה ( )10יבוא:
"()10

()2

שמו ומען משרדו של מנהל הבחירות";

בסעיף קטן (ב) ,במקום "פקיד הבחירות" יבוא "מנהל הבחירות".

__________
1
2

1418

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ' .256
ק"ת התשי"ח ,עמ'  ;1256התשע"ב ,עמ'  ,71עמ'  ,213עמ'  ,606עמ'  1178ועמ' .1322

קובץ התקנות  ,7141כ"א בתמוז התשע"ב11.7.2012 ,

	.18

בסעיף (184ד) לצו העיקרי ,בסופו יבוא "ההדפסה תהיה בדפוס שחור בשטח מודפס תיקון סעיף 184

בגודל של לא פחות מ– 4ס"מ על  7ס"מ ולא יותר מ– 6ס"מ על  9ס"מ".
	.19

בסעיף  188לצו העיקרי ,במקום "פקיד בחירות" יבוא "מנהל בחירות".

תיקון סעיף 188

	.20

אחרי סעיף  189לצו העיקרי יבוא:

הוספת סעיף
189א

"איסור שימוש
בטלפונים ניידים

189א .ביום הבחירות בשעה שבה מצוי מצביע בקלפי ובעת ספירת
הקולות לא יתקשר אדם ממכשיר טלפון נייד או מכשיר קשר
לרבות זימונית ולא יקבל בו שיחות ,בחדר שבו פועלת ועדת
קלפי ,אלא לצורך ניהול ההצבעה בקלפי או במקרי חירום ,ולא
יחזיק אדם בחדר כאמור מכשיר רדיו או טלוויזיה פועל".

	.21

בסעיף (193א) לצו העיקרי ,פסקה ( — )5תימחק.

	.22

בסעיף  196לצו העיקרי ,בסופו יבוא:

תיקון סעיף 193
תיקון סעיף 196

"( )6מנהל הבחירות ,בהתייעצות עם ועדת הבחירות ,רשאי להורות כי במקום קלפי
יוצבו שני תאי הצבעה המסתירים את הבוחר מעיני זולתו".
	.23

בסעיף (206א) לצו העיקרי ,הסיפה החל במילים "היו באזור יותר מקלפי אחת" — תימחק.

	.24

בסעיף (227ב) לצו העיקרי ,במקום "לועדות הקלפי ולפקידי הבחירות הנוגעים בדבר" תיקון סעיף 227

תיקון סעיף 206

יבוא "ולוועדת הקלפי".
	.25

תיקון התוספת
השלישית

בתוספת השלישית לצו העיקרי —
()1

בטופס - 8
(א) לפני פרק א' ,במקום "הרכב ועדת הקלפי :פקיד הבחירות" יבוא "הרכב ועדת
הקלפי :יושב ראש הוועדה";
(ב)

בסעיף  ,1המילים "(פקיד הבחירות)" — יימחקו;

(ג) אחרי סעיף  ,13המילים " — פקיד הבחירות"  -יימחקו;
()2

בטופס - 9
(א) לפני פרק א' ,במקום "הרכב ועדת הקלפי :פקיד הבחירות" יבוא "הרכב ועדת
הקלפי :יושב ראש הוועדה";
(ב)

בסעיף  ,1המילים "(פקיד הבחירות)"  -יימחקו;

(ג) אחרי סעיף  ,13המילים "— פקיד הבחירות"  -יימחקו;
()3

בטופס - 10
(א) לפני פרק א' ,במקום "הרכב ועדת הקלפי :פקיד הבחירות" יבוא "הרכב ועדת
הקלפי :יושב ראש הוועדה";
(ב)

בסעיף  ,1המילים "(פקיד הבחירות)"  -יימחקו;

(ג) אחרי סעיף  ,13המילים " — פקיד הבחירות"  -יימחקו;
()4

בטופס  ,17בסעיף  ,1במקום "פקידי הבחירות" יבוא "מזכירי ועדות הקלפי";

()5

בטופס  ,18בסעיף  ,1במקום "פקידי הבחירות" יבוא "מזכירי ועדות הקלפי";

()6

בטופס  ,19בסעיף  ,1במקום "פקיד הבחירות" יבוא "מזכיר ועדת קלפי".

י"א בתמוז התשע"ב ( 1ביולי )2012
(חמ -3-136ת		)1
		

קובץ התקנות  ,7141כ"א בתמוז התשע"ב11.7.2012 ,

אליהו ישי
שר הפנים

1419

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (תיקון מס'  ,)7התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המועצות המקומיות ,1אני מצווה לאמור:
תיקון סעיף 57א

	.1

תחילה

	.2

בסעיף 57א( )2לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) ,התשי"ח ,21958-בסופו יבוא:
"על אף האמור ,היה מספר התושבים בתחום המועצה פחות מ– 5,000תושבים ,רשאי
השר לאשר שהמבקר יכהן במשרה חלקית שלא תפחת מרבע משרה".
תחילתו של צו זה  30ימים מיום פרסומו.

כ"ח בסיוון התשע"ב ( 18ביוני )2012
אליהו ישי
שר הפנים

(חמ -3-136ת		)1
		

__________

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ' .256
ק"ת התשי"ח ,עמ'  ;1259התשע"ב ,עמ'  ,71עמ'  ,213עמ'  ,606עמ'  ,1178עמ'  1322ועמ' .1418

1
2

אכרזה על גן לאומי ושמורת טבע (הר הכרמל) (תיקון) ,התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  22ו–(26ב) לחוק גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים
לאומיים ואתרי הנצחה ,התשנ"ח ,11998-בהסכמת השר להגנת הסביבה ,המועצה לגנים
לאומיים ,שמורות טבע ואתרים לאומיים ,עיריית יקנעם ,ובאישור ועדת הפנים והגנת
הסביבה של הכנסת ,אני מכריז לאמור:
תיקון סעיף 1

 	.1בסעיף  1לאכרזה על גן לאומי ושמורת טבע (הר הכרמל) ,התשל"א( 21971-להלן -
האכרזה העיקרית) ,אחרי סעיף קטן (ה) יבוא:
"(ו) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על השטח המוקף בקו שחור ומקווקו בקווים
אלכסוניים בצבע שחור בתשריט בקנה מידה  ,1:500מס' ג/צפ/1/מע/מק ,73/297/החתום
ביד שר הפנים ביום י' בסיוון התשע"ב ( 31במאי ".)2012

תיקון סעיף 2

	.2

תיקון התוספת

 .3בתוספת לאכרזה העיקרית -

בסעיף  2לאכרזה העיקרית ,אחרי סעיף קטן (ה) יבוא:
"(ו) העתקים מהתשריט האמור בסעיף (1ו) מופקדים במשרד הפנים בירושלים,
במשרד הממונה על מחוז הצפון ,בנצרת עילית ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה יקנעם וכל מעוניין רשאי לעיין בהם ,בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל".
()1

בסעיף קטן (א) ,אחרי "ובסעיף קטן (ה)" יבוא "ובסעיף קטן (ו)".

()2

אחרי סעיף קטן (ה) יבוא:
"(ו)

גוש  ,11493חלק מחלקה ".1

י' בסיוון התשע"ב ( 31במאי )2012
		

(חמ )3-650

		

אליהו ישי
שר הפנים

__________
1
2

1420

ס"ח התשנ"ח ,עמ' .202
ק"ת התשל"א ,עמ'  ;1299התשנ"ח ,עמ'  ;1253התשס"ד ,עמ'  ;81התשס"ט ,עמ'  ;666התש"ע ,עמ' .1436

קובץ התקנות  ,7141כ"א בתמוז התשע"ב11.7.2012 ,

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הגבלת העברתו של רכב) (ביטול),
התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  5ו– 15לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשי"ח-
 ,11957ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת אני מצווה לאמור:
	.1

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הגבלת העברתו של רכב) ,התשל"ו - 21976-בטל.

ביטול

כ' בסיוון התשע"ב ( 10ביוני )2012
(חמ -3-291ת		 )2
		

		

ישראל כ"ץ
שר התחבורה התשתיות הלאומיות
והבטיחות בדרכים

__________

ס"ח התשי"ח ,עמ' .24
ק"ת התשל"ו ,עמ'  ;1850התשמ"ב ,עמ' .612

1
2

הודעת מניעת זיהום הים (הטלת פסולת) (מס'  ,)2התשע"ב2012-
  בהתאם לתקנה (5ב) לתקנות מניעת זיהום הים (הטלת פסולת) ,התשמ"ד( 1984-להלן
 התקנות) ,אני מודיע לאמור:1

	.1

עקב עליית המדד שפורסם בחודש יוני  2012לעומת המדד שפורסם בחודש ספטמבר עדכון אגרות

 ,2011החל ביום י"א בתמוז התשע"ב ( 1ביולי  ,)2012השתנה סכום האגרה להגשת
בקשה להיתר או חידושו שבתקנה (5א) והוא  1,213שקלים חדשים.
ה' בתמוז התשע"ב ( 25ביוני )2012
(חמ )3-1715

		
		

גלעד ארדן
השר להגנת הסביבה

__________
ק"ת התשמ"ד ,עמ'  ;2120התשע"ב ,עמ' .94

1

הודעת המים (תעריפים למי קולחין המסופקים ממט"ש) (עדכון תעריפים),
התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  8לכללי המים (תעריפים למי קולחין המסופקים ממט"ש),
התשע"א( 12010-להלן  -הכללים) ,אני מודיע בזה לאמור:
	.1

מאחר שחלפו שישה חודשים מיום העדכון האחרון לפי סעיף 112א לחוק המים ,עדכון תעריפים
למים המסופקים
התשי"ט — 21959-עודכנו תעריפי המים המסופקים ממט"ש הקבועים בכללים,
ממט"ש

כדלקמן:

( )1החל ביום ט' באדר ב' התשע"א ( 15במרס  - )2011לפי שיעור השינוי של הסל
הקובע ב– ,0.8%כמפורט להלן:
(א)

בסעיף - )3(8
" 0.151 - "Paשקלים חדשים למטר מעוקב (להלן  ₪ -למ"ק);

(ב)
__________
1
2

בסעיף - )2(9
בתקופת הקיץ —  ₪ 0.282למ"ק;

ק"ת התשע"א ,עמ' .25
ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;169התשנ"ג ,עמ'  ;16התשס"ו ,עמ' .331

קובץ התקנות  ,7141כ"א בתמוז התשע"ב11.7.2012 ,

1421

(ג)

בסעיף  ₪ 0.151 — )1(12למ"ק;

( )2החל ביום ט"ז באלול התשע"א ( 15בספטמבר  - )2011לפי שיעור השינוי של הסל
הקובע ב– ,1.9%כמפורט להלן:
(א)

בסעיף - )3(8
" ₪ 0.154 — "Paלמ"ק;

(ב)

בסעיף - )2(9
בתקופת הקיץ —  ₪ 0.287למ"ק;

(ג)

בסעיף  ₪ 0.154 — )1(12למ"ק;

( )3החל ביום כ"א באדר התשע"ב ( 15במרס  - )2012לפי שיעור השינוי של הסל
הקובע ב– ,0.5%כמפורט להלן:
(א)

בסעיף - )3(8
" ₪ 0.155 - "Paלמ"ק;

(ב)

בסעיף - )2(9
בתקופת הקיץ —  ₪ 0.288למ"ק;

(ג)

בסעיף  ₪ 0.155 — )1(12למ"ק.

ב' בסיוון התשע"ב ( 23במאי )2012
(חמ )3-3941

א ל כ ס נ ד ר ק ו ש ני ר
מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב

		
		

הודעת המים (תעריפים למתן שירותי תשתית) (הוראת שעה)
(עדכון תעריפים) (מס'  ,)3התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  )1(9לכללי המים (תעריפים למתן שירותי תשתית) (הוראת
שעה) ,התשע"א( 12011-להלן  -הכללים) ,אני מודיע בזה לאמור:
עדכון תעריפים
למתן שירותי
תשתית

	.1

הואיל וממוצע תעריפי החשמל ,כעדכונם מזמן לזמן על ידי הרשות לשירותים
ציבוריים  -חשמל ,כמשמעותה בחוק משק החשמל ,התשנ"ו ,21996-השתנה ב–,8.9%
עודכנו התעריפים המופיעים בפרטים (3א) ו–(ב) בתוספת הראשונה ,ובפרטים (4א) ו–(ב)
בתוספת השנייה ,החל ביום ט' בניסן התשע"ב ( 1באפריל  ,)2012כמפורט להלן:
יחידות

רכיב

מקדם לחיוב

"(א)

חיבור מתח נמוך

שקלים חדשים לקילוואט שעה

0.486

(ב)

חיבור מתח גבוה

שקלים חדשים לקילוואט שעה

."0.416

ב' בסיוון התשע"ב ( 23במאי )2012
(חמ )3-4256

א ל כ ס נ ד ר ק ו ש ני ר
מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב

		
		

__________
1
2
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ק"ת התשע"א ,עמ'  ;1230התשע"ב ,עמ'  1071ועמ' .1072
ס"ח התשנ"ו ,עמ' .208

קובץ התקנות  ,7141כ"א בתמוז התשע"ב11.7.2012 ,
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