רשומות

קובץ התקנות
ח' באלול התשע"ו
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 11בספטמבר 2016
עמוד

תקנות הנפט (תיקון) ,התשע"ו2226 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2016-
תקנות הרופאים (כשירויות לביצוע פעולות חריגות) (תיקון מס'  ,)2התשע"ו2227 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2016-
צו להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (שינוי התוספות השלישית והחמישית לחוק) ,התשע"ו2227 .. . . . . . 2016-
כללי המים (חישוב עלויות והכנסות ,הכרה בפיתוח מפעלי מים וחובות דיווח החלות על מקורות) (תיקון),
התשע"ו2228 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2016-

תקנות הנפט (תיקון) ,התשע"ו2016-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7א(ד)(27 ,19 ,ב) 63 ,ו– 82לחוק הנפט ,התשי"ב( 11952-להלן
 החוק) ,ולאחר התייעצות עם המועצה ,ובאישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודותהתקציב ,התשמ"ה ,21985-ובהתייעצות עם ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיפים 7א(ד),
 19בחוק ,ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף (1ב) לחוק–יסוד :משק המדינה ,3אני
מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 5ג

	.1

בתקנה 5ג לתקנות הנפט ,התשי"ג( 41953-להלן  -התקנות העיקריות) ,במקום הסכום
הנקוב בה יבוא " 9שקלים חדשים"	.

תיקון תקנה 11א

	.2

בתקנה 11א לתקנות העיקריות -

החלפת תקנה 66א

	.3

החלפת תקנה 69

	.4

תחילה ותחולה

	.5

( )1בתקנת משנה (א) ,ברישה ,אחרי "ביבשה" יבוא "בים או בימה";
( )2תקנת משנה (ב)  -בטלה.
במקום תקנה 66א לתקנות העיקריות יבוא:
"עדכון סכומים

66א( .א) בתקנות אלה" ,מדד"  -מדד המחירים לצרכן
שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
(ב) סכומי האגרות בתקנות אלה יעודכנו ב– 1בינואר של
כל שנה לפי שיעור השינוי של המדד שפורסם בחודש
דצמבר שקדם לו לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר
של השנה שקדמה לה.
(ג) המנהל יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח תקנות 5ג,
11א37 ,א ו– 69כפי שהשתנה עקב האמור בתקנה זו".

במקום תקנה  69לתקנות העיקריות יבוא:
"אגרת העברת זכויות ( .69א) אגרת רישום של העברה או שעבוד של זכות נפט ,או
או שעבודן
של טובת הנאה שבה ,תהיה בסכום של  43,500שקלים
חדשים.
(ב) אגרת רישום כאמור תשולם בעד הגשת כל בקשת
רישום נפרדת ,ותוגש בנפרד בידי כל בעל זכות או טובת
הנאה שבה המבקש להעבירה או לשעבדה".
(א) תחילתן של תקנות אלה ,למעט תקנה  ,3שלושים ימים מיום פרסומן (להלן  -יום
התחילה).
(ב) תקנות אלה יחולו אף לגבי זכויות נפט שהיו קיימות ערב יום התחילה; תקנה 4
תחול רק לגבי בקשות שהוגשו לאחר יום התחילה.

י' באב התשע"ו ( 14באוגוסט )2016
(חמ -3-1370ת)1

__________
1

2
3
4
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י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר התשתיות הלאומיות
האנרגיה והמים

ס"ח התשי"ב ,עמ'  ;322התשכ"ה ,עמ' .86
ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;60התשנ"א ,עמ' .130
ס"ח התשל"ה ,עמ'  ;206התשמ"ב ,עמ' .170
ק"ת התשי"ג ,עמ' .622

קובץ התקנות  ,7711ח' באלול התשע"ו11.9.2016 ,

תקנות הרופאים (כשירויות לביצוע פעולות חריגות) (תיקון מס' ,)2
התשע"ו2016-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (59ב) לפקודת הרופאים [נוסח חדש] ,התשל"ז( 11976-להלן
 הפקודה) ,ולאחר התייעצות עם יושב ראש המועצה המדעית לפי סעיף (59ד) לפקודה,אני מתקין תקנות אלה:

	.1

בתוספת השביעית לתקנות הרופאים (כשירויות לביצוע פעולות חריגות) ,תיקון התוספת
התשס"א ,22001-בפרט  ,11ברישה ,אחרי "בסטז'" יבוא "או בעל תואר אקדמי מחוץ השביעית

לארץ של עוזר רופא שהכיר בו המנהל ,לפי הוראת רופא".
י"ב באב התשע"ו ( 16באוגוסט )2016
(חמ )3-1800

משה בר סימן טוב
המנהל הכללי של משרד הבריאות
__________
1

2

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,30עמ' .594
ק"ת התשס"א ,עמ'  ;1020התשע"ה ,עמ' .43

צו להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (שינוי התוספות השלישית
והחמישית לחוק) ,התשע"ו2016-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (18א) לחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים,
התשנ"ח( 11998-להלן  -החוק) ,בהתייעצות עם שר התחבורה והבטיחות בדרכים לגבי
סעיף  1ופרטים  20ו– 22לתוספת החמישית לחוק כנוסחם בסעיף  ,)2(2בהתייעצות עם שר
התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים לגבי סעיף  ,)1(2בהתייעצות עם ראש הממשלה לגבי
פרט  21לתוספת החמישית לחוק כנוסחו בסעיף  ,)2(2באישור ראש הממשלה לגבי סעיף ,2
ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת ,אני מצווה לאמור:

	.1

תיקון התוספת
השלישית לחוק

בתוספת השלישית ,2לחוק ,בסופה יבוא:
" 	.7חברת נת"ע ,נתיבי תחבורה עירוניים".

	.2

בתוספת החמישית ,3לחוק -
( )1בפרט  ,19במקום "ו–" l/7נועה" " ,יבוא "" l/7נועה" "l/14 ,לוויתן צפון" ו–l/15
"לוויתן דרום;";

תיקון התוספת
החמישית לחוק

( )2אחרי פרט  19יבוא:
" .20חברת נמל אשדוד וחברת נמל חיפה;
 .21הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
 	.22חברת נת"ע ,נתיבי תחבורה עירוניים".
כ"א באב התשע"ו ( 25באוגוסט )2016
(חמ -3-2948ת)1

גלעד ארדן
השר לביטחון הפנים
__________
1
2
3

ס"ח התשנ"ח ,עמ'  ;348התשס"ה ,עמ'  ;204התשע"ו ,עמ' .1219
ק"ת התשע"ה ,עמ' .838
ס"ח התשע"ו ,עמ' .1219

קובץ התקנות  ,7711ח' באלול התשע"ו11.9.2016 ,

2227

כללי המים (חישוב עלויות והכנסות ,הכרה בפיתוח מפעלי מים וחובות
דיווח החלות על מקורות) (תיקון) ,התשע"ו2016-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים 124 ,112 ,111 ,21יז(א)( )4( ,)1ו–( )5לחוק המים,
התשי"ט( 11959-להלן  -החוק) ,ולאחר שקוימו הוראות סעיפים (113א) ו–124יח(ד) לחוק,
קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:
תיקון סעיף 2

	.1

בסעיף  2לכללי המים (חישוב עלויות והכנסות ,הכרה בפיתוח מפעלי מים וחובות
דיווח החלות על מקורות) ,התשע"א( 22011-להלן  -הכללים העיקריים) -
( )1בהגדרה "המדד היסודי" ,במקום " "2010יבוא ";"2016
( )2בהגדרה "מפעל מים" ,המילה "הפלרה - ",תימחק;
( )3בהגדרה "מפעלי הקידוחים" ,במקום " "32יבוא " "432ובמקום " "33יבוא ";"433
( )4ההגדרה "מקדם הפחתה"  -תימחק;
( )5בהגדרה "סל מדדים" ,המילים "ומשערי החליפין"  -יימחקו;
( )6בהגדרה "סל המדדים היסודי" ,במקום " "2010יבוא ";"2016
( )7ההגדרה "עלות הפלרה"  -תימחק;
( )8בהגדרה "עלות השבחה" ,המילים " ,למעט עלות הפלרה"  -יימחקו.

תיקון סעיף 6

	.2

בסעיף  6לכללים העיקריים -
( )1בסעיף קטן (א) -
(א) בפסקה ( ,)3המילים "ועלות הפלרה"  -יימחקו;
(ב) אחרי פסקה ( )5יבוא:
"(5א)

עלות מתן שירותי תשתית לפי סימן ו';"1

(ג) פסקה ( - )8תימחק;
(ד) אחרי פסקה ( )10יבוא:
"()11

הכרה בפחת גבייה לפי סימן יב'";

( )2בסעיף קטן (ד) ,אחרי "של הכללים" יבוא "ושעלותן אינה מוכרת בכללים".
החלפת סעיף 11

.3

במקום סעיף  11לכללים העיקריים יבוא:
"הגדרות לסימן ב'

 .11בסימן זה -
"הסכום הקבוע"  -בשנת  230 - 2017מיליון שקלים חדשים;
בשנת  218 - 2018מיליון שקלים חדשים; ומשנת 2019
ואילך  205 -מיליון שקלים חדשים;
"השקעה מוכרת לאחזקה ולתפעול"  33,945 -מיליון
שקלים חדשים בתוספת השקעה מוכרת במפעלי
מקורות והשקעה מוכרת במפעלי המוביל הארצי,
למעט רכיב ההצמדה על ההון ורכיב ההצמדה על
החוב כהגדרתם בסעיף  ,47שנעשתה מיום י"ט בטבת
התשע"ג ( 1בינואר  ,)2013וכן למעט השקעה במפעל
מים ,או חלק ממנו ,שחדל לשמש לפעילות אספקת
מים או שוועדת השיפוט ,כהגדרתה בסעיף  ,78קבעה
כי יש לחדול מהכרה בהשקעה בו;

__________
1
2
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ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;169התשס"ו ,עמ' .331
ק"ת התשע"א ,עמ'  ;806התשע"ו ,עמ' .1087

קובץ התקנות  ,7711ח' באלול התשע"ו11.9.2016 ,

"מקדם ההכרה"  -לפי בסעיף 13א;
"סל מדדי אחזקה ותפעול"  -סל מדדים המורכב מהמדדים
המנויים בתוספת שלישית א' ,לפי היחס המצוין
לצדם".

	.4

במקום סעיף  12לכללים העיקריים יבוא:
"העלות הקבועה
לשנה שהסתיימה

	.5

החלפת סעיף 12

 	.12העלות הקבועה לשנה כלשהי שווה לסכום הקבוע
בתוספת מכפלה של מקדם ההכרה בסך כל ההשקעה
המוכרת לאחזקה ולתפעול ב– 31בדצמבר של השנה
שקדמה לה ומחצית מההשקעה המוכרת לאחזקה
ולתפעול שהתווספה באותה השנה בניכוי ההשקעה
כאמור שנגרעה באותה השנה".

בסעיף  13לכללים העיקריים -

תיקון סעיף 13

( )1במקום פסקה ( )1יבוא:
"( )1אם השנה החלה  -הסכום הקבוע לאותה השנה בתוספת מכפלה של
מקדם ההכרה בסך כל ההשקעה המוכרת לאחזקה ולתפעול ב– 31בדצמבר
של השנה שקדמה לה ומחצית התוספת הצפויה להשקעה המוכרת לאחזקה
ולתפעול בשנה שלגביה נערך האומדן";
( )2במקום פסקה ( )2יבוא:
"( )2אם השנה טרם החלה  -הסכום הקבוע לאותה השנה בתוספת מכפלה
של מקדם ההכרה בסך כל ההשקעה המוכרת לאחזקה ולתפעול הצפויה ב–31
בדצמבר של השנה שקדמה לה ומחצית התוספת הצפויה להשקעה המוכרת
לאחזקה ולתפעול בשנה שלגביה נערך האומדן".

	.6

אחרי סעיף  13לכללים העיקריים יבוא:
"מקדם הכרה

הוספת סעיף 13א

13א( 	.א) מקדם ההכרה שווה לממוצע משוקלל של שיעור
ההכרה הקבוע בתוספת רביעית א' ,לפי ההשקעה המוכרת
לאחזקה ולתפעול בסוג הנכס שלו נקבע אותו שיעור
הכרה ,ב– 31בדצמבר של השנה הקודמת לשנה שבה חושב
מקדם ההכרה.
(ב) מקדם ההכרה כאמור בסעיף קטן (א) ,יעודכן אחת
לשלוש שנים; מנהל הרשות הממשלתית יודיע על ערך
מקדם ההכרה כפי שעודכן לפי סעיף קטן זה.
(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א) מנהל הרשות הממשלתית
יקבע ,לאחר שנתן למקורות הזדמנות להשמיע את טענותיה
ובאישור מועצת הרשות הממשלתית ,את מקדם ההכרה
למפעלי המים המנויים בתוספת הרביעית ב' ,ובלבד שלא
יעלה על מקדם ההכרה שנקבע לפי סעיף קטן (א)".

	.7
	.8

סעיף  14לכללים העיקריים  -בטל.
במקום סעיף  15לכללים העיקריים יבוא:

קובץ התקנות  ,7711ח' באלול התשע"ו11.9.2016 ,

ביטול סעיף 14
החלפת סעיף 15

2229

"עדכון הסכום
הקבוע וההשקעה
המוכרת לאחזקה
ולתפעול

	.15

(א) הסכום הקבוע יעודכן ב– 1בינואר של כל שנה לפי שיעור
השינוי של סל המדדים שפורסמו לאחרונה לפני מועד העדכון
לעומת סל המדדים שפורסמו לאחרונה לפני מועד העדכון
הקודם ,ולעניין העדכון הראשון  -סל המדדים היסודי.
(ב) ההשקעה המוכרת לאחזקה ולתפעול תעודכן ב–1
בינואר של כל שנה -
( )1ההשקעה המוכרת לאחזקה ולתפעול ,למעט
השקעה שהתווספה מאז מועד העדכון הקודם  -לפי
שיעור השינוי של סל מדדי אחזקה ותפעול שפורסמו
לאחרונה לפני מועד העדכון לעומת סל מדדי אחזקה
ותפעול שפורסמו לאחרונה לפני מועד העדכון
הקודם ,ולעניין העדכון הראשון  -סל מדדי אחזקה
ותפעול של חודש דצמבר ;2016
( )2ההשקעה המוכרת לאחזקה ולתפעול שהתווספה
מאז מועד העדכון הקודם  -לפי מחצית שיעור השינוי
של סל מדדי אחזקה ותפעול שפורסמו לאחרונה
לפני מועד העדכון לעומת סל מדדי אחזקה ותפעול
שפורסמו לאחרונה לפני מועד העדכון הקודם ,ולעניין
העדכון הראשון  -סל מדדי אחזקה ותפעול של חודש
דצמבר ".2016

ביטול סעיפים
 16ו–17
הוספת סעיפים
17א עד 17ג

	.9

סעיפים  16ו– 17לכללים העיקריים  -בטלים.

	.10

אחרי סעיף  17לכללים העיקריים יבוא:
"תוספת התייעלות

17א( .א)

בסעיף זה:

"מדד השכר"  -מדד השכר בחברות ממשלתיות שמפרסמת
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"מדד השכר היסודי"  -מדד השכר הממוצע בשנת ;2015
"סכום ההתייעלות" ,לשנה  -ההפרש בין עלות השכר
המתואמת לבין עלות השכר המחושבת לאותה שנה,
אם הוא חיובי;
"עלות שכר"  -עלות השכר לפי הדוחות הכספיים של
מקורות ,למעט עלות שכר הכרוכה בביצוע עבודות
ומתן שירותים לאחרים;
"עלות שכר מתואמת" ,לשנה  -עלות השכר לאותה שנה,
בהתעלם משינויים בהנחות אקטואריות ומעלויות
פרישת עובדים;
"עלות שכר מחושבת" ,לשנה  -עלות השכר לשנת ,2015
בתוספת מכפלה של התוספת להשקעה המוכרת במפעלי
מקורות משנת  2016ועד אותה שנה ב– ,0.6%צמודה
לשינוי במדד השכר הממוצע באותה שנה לעומת מדד
השכר היסודי ,בתוספת מכפלה של  3%בהפרש בין
הוצאות הפיתוח באותה השנה לבין הוצאות הפיתוח
בשנת  ,2015ובניכוי סכום ההתייעלות בשנים קודמות.

2 230

קובץ התקנות  ,7711ח' באלול התשע"ו11.9.2016 ,

(ב) בעד כל אחת מהשנים  2017עד  2020שבה יש סכום
התייעלות ,ייווסף לעלות המוכרת באותה שנה ובכל אחת
משלוש השנים שלאחריה הנמוך מבין אלה:
( )1מחצית סכום ההתייעלות באותה שנה;
( 5 )2מיליון שקלים חדשים.
עריכת מפקד
נכסים

17ב( .א) מקורות תגיש למנהל הרשות הממשלתית עד יום
י"ג בטבת התשע"ח ( 31בדצמבר  )2017מפקד נכסים לכל
מפעלי מקורות.
(ב) מקורות תערוך את מפקד הנכסים במתכונת שיאשר
לה מנהל רשות המים או מי שהוא הסמיך לכך.

עדכון השקעה
מוכרת לאחזקה
ולתפעול

17ג( 	.א) ההשקעה המוכרת לאחזקה ולתפעול תעודכן לפי
מפקד הנכסים.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) ,אם ההפרש בין ההשקעה
המוכרת לפי מפקד הנכסים ובין ההשקעה המוכרת
לאחזקה ולתפעול קטן מ– 1,200מיליון שקלים חדשים,
לא תעודכן ההשקעה המוכרת לאחזקה ולתפעול; עלה
ההפרש כאמור על  1,200מיליון שקלים חדשים  -תופחת
ההשקעה המוכרת לאחזקה ולתפעול בסכום ההפרש
העולה על  1,200מיליון שקלים חדשים ,בפריסה על פני
 10שנים.
(ג) לא הגישה מקורות מפקד נכסים במתכונת שאושרה
לפי סעיף 17ב ,תפחת ההשקעה המוכרת לאחזקה ולתפעול
בשיעור של  1.5%לשנה ,החל משנת ".2018

	.11

בסעיף  18לכללים העיקריים -

תיקון סעיף 18

( )1לפני ההגדרה "המחיר לקילוואט שעה" יבוא:
""אזור מנותק"  -אזור המנוי בתוספת חמישית א';";
( )2לפני ההגדרה "עלות האנרגיה החודשית" יבוא:
""מקדם ההתייעלות"  -בשנת  ;0.99 - 2017בשנת  ;0.98 - 2018בשנת - 2019
 ;0.97בשנת  ;0.96 - 2020בשנת  ,0.95 - 2021ובשנת  2022ואילך  -מקדם
ההתייעלות בשנה הקודמת פחות ;0.002
"מקור מים"  -מקור מים המנוי בתוספת חמישית ב' ,למעט מפעל המים הארצי;".

	.12
 	.13בסעיף  20לכללים העיקריים ,בכל מקום ,במקום " 25 ,24 ,22ו– "26יבוא "21א21 ,ב ו–."27
 	.14במקום סעיף  21לכללים העיקריים יבוא:

בסעיף  19לכללים העיקריים ,המילים " ,בכפוף להתאמות כמפורט בסימן זה"  -יימחקו .תיקון סעיף 19

"רכיבי עלות
האנרגיה

תיקון סעיף 20
החלפת סעיף 21

 	.21לגבי כל חודש עלות האנרגיה החודשית המוכרת היא
סכום כל אלה:
( )1עלות האנרגיה המוכרת בעד הפקה ,הולכה והחדרה
של מים במפעלי המערכת ובמפעל המוביל הארצי,
כמפורט בסעיף 21א;
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( )2עלות האנרגיה המוכרת בעד הפקה והולכה של מים
באזורים מנותקים באותו חודש ,כמפורט בסעיף 21ב".
הוספת סעיפים
21א ו–21ב

	.15

ביטול סעיף 22

	.16
 	.17בסעיף  23לכללים העיקריים -

תיקון סעיף 23

אחרי סעיף  21בכללים העיקריים יבוא:
"עלות האנרגיה
במפעלי המערכת

21א 	.לגבי כל חודש ,עלות האנרגיה החודשית המוכרת בעד
הפקה והולכה של מים במפעלי המערכת שאינם באזור
מנותק שווה למכפלת המחיר לקילוואט שעה בכמות המים
שמקורות מכרה ,רכשה ,החדירה או הפיקה מכל מקור מים,
באנרגיה למ"ק הקבועה לאותו מקור מים בתוספת חמישית ב'
ובמקדם ההתייעלות.

עלות האנרגיה
באזורים
מנותקים

21ב 	.לגבי כל חודש ,עלות האנרגיה החודשית המוכרת בעד
הפקה והולכה של מים באזורים מנותקים שווה למכפלת
המחיר לקילוואט שעה בכמות המים שמקורות מכרה בכל
אזור מנותק ובאנרגיה למ"ק הקבועה לאותו אזור בתוספת
חמישית א' ,ובמקדם ההתייעלות.

עלות האנרגיה
במפעל המים
הארצי

21ג 	.לגבי כל חודש ,עלות האנרגיה החודשית המוכרת בעד
הפקה והולכה של מים במפעל המים הארצי שווה
למכפלת סכום המכפלות של תעריפי עומס זמן במשקלות
שבתוספת החמישית ג' ,בכמות המים שמקורות הפיקה
במפעל המים הארצי ,באנרגיה למ"ק הקבועה למפעל
המים הארצי בתוספת חמישית ב' ,ובמקדם ההתייעלות".

סעיף  22לכללים העיקריים  -בטל.
( )1בכותרת ,המילים "בעד שאיבה במפעלי המערכת"  -יימחקו;
( )2בכל מקום ,במקום "במפעלי המערכת ולהפעלת מיתקן אשכול" יבוא "במפעלי
מקורות";
( )3בסעיף קטן (א) ,בהגדרה "המחיר הממוצע לקילוואט שעה" ,במקום "שצרכה"
יבוא "שרכשה מאחרים";
( )4בסעיף קטן (ב) ,במקום פסקה ( )2יבוא:
"( )2אם בשנה כלשהי העלות השנתית בפועל תהיה נמוכה מהעלות השנתית
המוכרת בעד אותה שנה בניכוי הרף התחתון ,יופחת מהעלות האנרגיה בעד
אותה שנה סכום השווה ל– 85%מההפרש שבין העלות השנתית בפועל לבין
הרף התחתון; בסעיף זה" ,הרף התחתון"  -בשנת  ;6.5% - 2017בשנת - 2018
 ;5.5%בשנת  ;4.5% - 2019בשנת  ;3.5% - 2020בשנת  2021ואילך ".2.5% -

ביטול סעיפים
 24עד 28
תיקון כותרת
סימן ד'
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	.18

סעיפים  24עד  28לכללים העיקריים  -בטלים.

	.19

בכותרת סימן ד' ,בפרק ג' ,המילים "ועלות הפלרה"  -יימחקו.

קובץ התקנות  ,7711ח' באלול התשע"ו11.9.2016 ,

	.20

במקום סעיף  29לכללים העיקריים יבוא:
"הגדרות לסימן ד'

החלפת סעיף 29

 .29בסימן זה -
"מדד כימיקלים"  -מדד המחירים הסיטוניים של תפוקת
התעשייה וכרייה וחציבה ליעדים מקומיים בענף
ייצור כימיקלים בסיסיים שמפרסמת הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה (מדד ;)180630
"מדד הכימיקלים היסודי"  -מדד כימיקלים של חודש
דצמבר ;2016
"סוג מים"  -סוג מים המנוי בתוספת השמינית א';
"עלות השבחה חודשית"  -עלות השבחה לגבי חודש
מסוים ,כמשמעותה בסעיף ".32

	.21
 	.22בסעיף  31לכללים העיקריים -

בסעיף  30לכללים העיקריים ,המילים "ועלות ההפלרה" ו"וההפלרה"  -יימחקו.

תיקון סעיף 30
תיקון סעיף 31

( )1ברישה ,המילים "ועלות ההפלרה"  -יימחקו;
( )2בכל מקום ,המילה "וההפלרה"  -תימחק;
( )3בכל מקום ,במקום "בסעיפים  33עד  35ו– ,36בהתבסס על מחיר חומרי ההשבחה
ומחיר הפלואוריד בחודש הבסיס ועל" יבוא "בסעיף  ,32בהתבסס על".

	.23

במקום סעיף  32לכללים העיקריים יבוא:
"רכיבי עלות
ההשבחה

	.24

 	.32לגבי כל חודש ,עלות ההשבחה החודשית שווה למכפלת
כמות המים שמקורות מכרה או הפיקה מכל סוג מים
בעלות למ"ק הקבועה לאותו סוג מים בתוספת שמינית א'".

אחרי סעיף  32לכללים העיקריים יבוא:
"עלות נוספת בעד
הקשיה וטיפול
נוסף

הוספת סעיף 32א

32א 	.נקבעה בדין חובה לבצע הקשיה וטיפול נוסף במים
שמקורם במיתקני התפלת מים מליחים ,ייווסף לעלות
ההשבחה החודשית סכום השווה למכפלת כמות המים
שמקורות הפיקה ממיתקני התפלת מים מליחים באותו
חודש ב– 0.087שקלים חדשים למ"ק".

	.25

סעיפים  33עד  36לכללים העיקריים  -בטלים.

	.26

במקום סעיף  37לכללים העיקריים יבוא:
"חישוב עלות
השבחת מים

החלפת סעיף 32

ביטול סעיפים
 33עד 36
החלפת סעיף 37

 	.37הסכומים הקבועים בסעיף 32א ובתוספת השמינית א'
יחושבו לגבי כל חודש ,לפי שיעור השינוי של מדד
הכימיקלים של אותו חודש לעומת מדד הכימיקלים
היסודי".

	.27
 	.28בסעיף  39לכללים העיקריים ,במקום " "3,477,000יבוא "."3,603,000
סעיף  38לכללים העיקריים  -בטל.
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ביטול סעיף 38
תיקון סעיף 39

2233

הוספת סימן ו'1

	.29

תיקון סעיף 47

	.30

אחרי סעיף  46לכללים העיקריים יבוא:
"סימן ו' :1עלות מוכרת של מתן שירותי תשתית
עלות מוכרת
בעד מתן שירותי
תשתית

46א 	.עלות מוכרת בעד מתן שירותי תשתית לאחרים לפי
הוראה שקיבלה מקורות מכוח סעיף 35א לחוק ,תהיה שווה
למכפלה של כמות המים במ"ק שלגביהם סיפקה מקורות
שירותי תשתית באותו חודש ,בסכום עלות האנרגיה למ"ק
ועלות ההשבחה למ"ק הדרושות למתן שירותי התשתית,
כפי שיורה מנהל הרשות הממשלתית לפי הסעיף האמור,
בתוספת .10%

אומדן עלות
רכישת מים

46ב 	.אומדן עלות מוכרת בעד מתן שירותי תשתית לאחרים
לפי הוראה שקיבלה מקורות מכוח סעיף 35א לחוק לשנה
כלשהי יחושב כמפורט בסעיף 46א ,לפי כמויות המים
הקבועות בהוראה".

בסעיף  47לכללים העיקריים -
( )1אחרי ההגדרה "איגרות חוב" יבוא:
""סכום גיוס תקני" ,לשנה  -שווי ההלוואות המצטבר בניכוי סך כל סכום הגיוס
המתואם בתקופה שמיום ג' בטבת התשע"ז ( 1בינואר  )2017עד תום השנה
שקדמה לאותה שנה ,מתואם לתום אותה שנה;
"סכום גיוס מתואם" ,לשנה  -סכום הגיוס התקני באותה שנה בניכוי  5%לשנה
מאותה שנה עד המועד שלגביו נערך החישוב ,כשהוא מתואם לפי שיעור
השינוי של המדד הידוע במועד שלגביו נערך החישוב לעומת המדד
הממוצע באותה שנה;";
( )2אחרי ההגדרה "רכיב החוב על ההלוואות" יבוא:
""ריבית מצוטטת" ,לשנה  -ממוצע שנתי של הריבית חסרת סיכון המתפרסמת
באתר האינטרנט של החברה שזכתה במכרז משרד האוצר לציטוט שערי
ריבית חסרת סיכון ופרמיות סיכון לטובת שערוך נכסים בלתי סחירים,
בתוספת ממוצע המרווחים לחברות הנוטלות אשראי למשך חיים ממוצע
של  10שנים והמדורגות בדירוג אשראי זהה לזה של מקורות;";
( )3בהגדרה "ריבית שנתית מוכרת" -
( )1במקום פסקה ( )3יבוא:
"( )3על השקעה מוכרת במפעלי מקורות שנעשתה מיום י"ג בטבת
התשנ"ט ( 1בינואר  )1999עד יום ב' בטבת התשע"ז ( 31בדצמבר - )2016
ממוצע משוקלל של התשואה השנתית בכל אחת מהשנים  1999עד ,2016
לפי השווי המתואם של ההשקעה בכל שנה ,בתוספת אחוז אחד;";
( )2אחרי פסקה ( )3יבוא:
"( )4על השקעה מוכרת במפעלי מקורות שנעשתה אחרי יום ג' בטבת
התשע"ז ( 1בינואר  - )2017ממוצע משוקלל של הריבית המצוטטת בכל
שנה משנת  2017עד אותה שנה ,לפי סכום הגיוס התקני בכל שנה ,מחושב
לתום אותה שנה;".
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( )4אחרי ההגדרה "ריבית שנתית מוכרת" יבוא:
""שווי הלוואות מצטבר" ,לשנה  -רכיב החוב על ההלוואות בעד השקעה מוכרת
במפעלי מקורות שנעשתה אחרי יום כ"ה בסיוון התשע"ו ( 1ביולי )2016
עד אותה שנה;";
( )5אחרי ההגדרה "שווי מתואם של השקעה" יבוא:
""תשואה להון" ,לשנה  -התשואה השנתית בתוספת  ,4.65%ובלבד שלא תפחת
מ– 5.5%ולא תעלה על .";7%

	.31

בסעיף  51לכללים העיקריים -

תיקון סעיף 51

( )1המילים "מקורות רשאית להוסיף"  -יימחקו;
( )2אחרי "להשקעה המוכרת" יבוא "במפעלי מקורות";
( )3במקום "סך כל של עד  59,739,000שקלים חדשים לשנה בעד הוצאות משרד
ראשי ומשרדי מרחבים" יבוא "ייווספו בכל שנה  20,00,000שקלים חדשים וסכום
השווה ל– 3%מהוצאות הפיתוח באותה השנה".

	.32

בסעיף  52לכללים העיקריים -

תיקון סעיף 52

( )1בסעיף קטן (א) ,במקום "ב– "6.5%יבוא "בתשואה להון";
( )2בסעיף קטן (ב) ,במקום "של  "6.5%יבוא "השווה לתשואה להון".

	.33
	.34
	.35
	.36
	.37

בסעיף (54א) לכללים העיקריים ,אחרי "בהתאם" יבוא "לוותק ההשקעה.",

תיקון סעיף 54

בסעיף (55ג) לכללים העיקריים ,בכל מקום ,במקום "המדד" יבוא "סל המדדים".

תיקון סעיף 55

סימן ט' בפרק ג' לכללים העיקריים  -בטל.

ביטול סעיף ט'

סעיף  66לכללים העיקריים  -בטל.

ביטול סעיף 66

בסעיף  67לכללים העיקריים -

תיקון סעיף 67

( )1במקום "אספקת כמות המים הראשונית" יבוא "כמות המים שסיפקה מקורות";
( )2במקום "ב– "1.156יבוא באנרגיה למ"ק שנקבעה לאזור כנרת בתוספת החמישית א'".

	.38
 	.39בסעיף  69לכללים העיקריים ,במקום "למכפלה של סך כל ההוצאות שהוצאו בפועל
סעיף  68לכללים העיקריים  -בטל.

ביטול סעיף 68
תיקון סעיף 69

באספקת מים במפעלי הקידוחים ביחס שבין כמות המים שסופקו לרשות הפלסטינית
במפעלי הקידוחים לעומת סך כל כמות המים שסופקו במפעלי הקידוחים" יבוא
"לסך כל ההוצאות ,למעט עלות האנרגיה ,שהוצאו בפועל באספקת מים במפעלי
הקידוחים ,בתוספת העלות המוכרת לאנרגיה במפעלי הקידוחים בעד מים שסופקו
לרשות הפלסטינית שהוכרה לפי סימן ג' בפרק השני לכללים".

	.40

במקום סעיף  70לכללים העיקריים יבוא:
"אומדן אספקת
מים לאחרים
בשל שנה שטרם
הסתיימה

החלפת סעיף 70

( 	.70א) אומדן העלות המוכרת בעד אספקת מים לממלכת
ירדן בשנה כלשהי יחושב לתקופה שעד מועד עריכת
האומדן  -על בסיס כמות המים שסופקה ,וממועד עריכת
האומדן  -על בסיס תחזית הצריכה.
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(ב) אומדן העלות המוכרת בעד אספקת מים לרשות
הפלסטינית במפעלי הקידוחים בשנה כלשהי יחושב
לתקופה שעד מועד עריכת האומדן  -על בסיס כמות
המים שסופקה והעלות בפועל ,וממועד עריכת האומדן
 על בסיס תחזית הצריכה והעלות המוכרת בתקופההמקבילה בשנה האחרונה שהסתיימה".
החלפת סעיף 71

	.41

הוספת סימן י"ב

	.42

תיקון סעיף 73

	.43

תיקון סעיף 74

	.44

תיקון סעיף 104

	.45
 	.46בסעיף  115לכללים העיקריים -

במקום סעיף  71לכללים העיקריים יבוא:
" .71העלות המוכרת בשל תשלומי פיצויים בשנה כלשהי שווה ל– 80%מתשלומי
הפיצויים ששילמה מקורות באותה השנה עד ל– 10,000,000שקלים חדשים".
אחרי סעיף  72לכללים העיקריים יבוא:
"סימן י"ב :פחת גבייה
הכרה בפחת גבייה 72א 	.למקורות יוכר כהוצאה ,בכל שנה ,פחת גבייה בסכום
השווה ל– 0.1%מההכנסות ממכירת מים כהגדרתן
בסעיף  ,73למעט הכנסות ממכירת מים שסיפקה מקורות
לממלכת ירדן ולרשות הפלסטינית והכנסות אחרות
מהפקה או מאספקה של מים ,אם ישנן".
בסעיף  73לכללים העיקריים -
( )1בהגדרה "הכנסה מפעילות אחרת" ,אחרי "לאחרים" יבוא " ,הכנסות מפעילות
מתמשכת";
( )2אחרי ההגדרה "הכנסה מפעילות אחרת" יבוא:
""הכנסה מפעילות מתמשכת"  -כל הכנסה של מקורות ,שאינה הכנסה מפעילות
אספקת מים ,שנובעת ממתן שירותים לאחרים לאורך זמן בתחומי פעילות
החברה;".

תיקון סעיף 115

בסעיף  74לכללים העיקריים ,אחרי "לאחרים" יבוא "ו– 4%מההכנסות מפעילות
מתמשכת ומייצור חשמל ומכירתו לאחרים".
בסעיף (104ב)( )2לכללים העיקריים ,במקום " 65%מהסכומים" יבוא "הסכומים".
( )1בפסקה ( ,)7בסופה יבוא " ,האם הם פעילים או אינם פעילים ,אם פעילים -
כמות וסוג המים ששימשו בשנת הדיווח ,ואם אינם פעילים  -האם הם נטושים או
מפורקים ,העלות המקורית והעלות המופחתת של כל תחנת שאיבה בספרי מקורות,
וההשקעה המוכרת והשווי המופחת של ההשקעה המוכרת של כל תחנת שאיבה";
( )2בפסקה ( ,)8בסופה יבוא " ,האם הם פעילים או אינם פעילים ,ואם פעילים -
כמות וסוג המים ששימשו בשנת הדיווח ,העלות המקורית והעלות המופחתת של כל
מיתקן בספרי מקורות ,ההשקעה המוכרת והשווי המופחת של ההשקעה המוכרת של
כל מיתקן";
( )3בפסקה ( ,)9אחרי "פעילים או אינם פעילים" יבוא " ,אם פעילים  -כמות וסוג
המים ששימשו בשנת הדיווח";
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( )4אחרי פסקה ( )10יבוא:
"(10א) רשימה מעודכנת של כל המיתקנים הכלולים במפעלי מקורות שאינם
מנויים בפסקאות ( )7עד ( ,)10מספרם המזהה בספרי מקורות ,המרחב ,תת–
המפעל ואזור הלחץ שבו הם מצויים ,האם הם פעילים או אינם פעילים ,אם
פעילים  -כמות וסוג המים ששימשו בשנת הדיווח ,ואם אינם פעילים  -האם
הם נטושים או מפורקים ,העלות המקורית והעלות המופחתת של כל מיתקן
בספרי מקורות ,ההשקעה המוכרת והשווי המופחת של ההשקעה המוכרת של
כל מיתקן;";
( )5בפסקה ( ,)11במקום "( ")10יבוא "(10א)".
( )6אחרי פסקה ( )12יבוא:
"( 	)13פרטים לגבי כמות האנרגיה בקילוואט שעה שייצרה מקורות בעצמה
בכל חודש במהלך השנה ,וששימשה בפועל להפקה והולכה של מים במפעלי
המערכת ולהפעלת מיתקן אשכול;
( )14פרטים לגבי הסכומים ששילמה מקורות בעד רכישת חשמל להפקה
והולכה של מים במפעלי המערכת ולהפעלת מיתקן אשכול בכל חודש במהלך
השנה".

	.47
 	.48בסעיף  124לכללים העיקריים ,בסופו יבוא "; מקורות תגיש דיווח מיידי לפי סעיף זה
בסעיף  122לכללים העיקריים ,פסקאות ( )8ו–( - )9יימחקו.

תיקון סעיף 122
תיקון סעיף 124

בתוך  7ימים מהמועד שבו נודע לה לראשונה על האירוע".

	.49

התוספת הראשונה לכללים העיקריים  -בטלה.

	.50

במקום התוספת השלישית לכללים העיקריים יבוא:

ביטול התוספת
הראשונה
החלפת התוספת
השלישית

"תוספת שלישית
(סעיף  - 2ההגדרה "סל המדדים")
שם המדד/רכיב

	.51

משקל בסל המדדים

( )1מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה (מדד )120010

33.00%

( )2הממוצע ב– 12החודשים האחרונים של מדד השכר
בחברות ממשלתיות שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
(ירחון שכר ותעסוקה ,לוח ה" ,9/סך הכול חברות ממשלתיות")

"67.00%

הוספת תוספת
שלישית א'

אחרי התוספת השלישית לכללים העיקריים יבוא:

"תוספת שלישית א'
(סעיף  - 11ההגדרה "סל מדדי אחזקה ותפעול")
שם המדד/רכיב

משקל בסל המדדים

( )1מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה (מדד )120010

20.61%

( )2מדד תפוקות התעשייה שמפרסמת הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה (מדד )170010

38.12%

קובץ התקנות  ,7711ח' באלול התשע"ו11.9.2016 ,
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הוספת תוספות
רביעית א'
ורביעית ב'

	.52

שם המדד/רכיב

משקל בסל המדדים

הממוצע ב– 12החודשים האחרונים של מדד השכר
()3
בחברות ממשלתיות שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
(ירחון שכר ותעסוקה ,לוח ה" ,9/סך הכול חברות ממשלתיות")

"41.27%

אחרי התוספת הרביעית לכללים העיקריים יבוא:

"תוספת רביעית א'
(סעיף 13א(א))

סוג הנכס
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מקדם הכרה לאחזקה

מקדם הכרה לארנונה,
אבטחה וביטוח

שיעור ההכרה

קו

0.75%

-

0.75%

תחנת שאיבה  -ציוד

2.50%

0.86%

3.40%

תחנת שאיבה  -מבנה

0.75%

0.86%

1.65%

קידוח  -ציוד

2.50%

0.86%

3.40%

קידוח  -מבנה

0.75%

0.86%

0.75%

קידוח  -קדיחה

0.75%

-

0.75%

בריכה

0.75%

0.86%

1.65%

מאגר

0.75%

0.86%

1.65%

מיתקן סינון וטיפול

2.50%

0.86%

3.40%

מיתקן התפלה

3.50%

0.86%

4.40%

ציוד פיקוד ובקרה

1.50%

-

1.50%

מיתקן טיפול במים

1.50%

-

1.50%

חיבור צרכן

0.75%

-

0.75%

ציוד מיגון

1.50%

-

1.50%

אחר

1.50%

-

"1.50%

קובץ התקנות  ,7711ח' באלול התשע"ו11.9.2016 ,

תוספת רביעית ב'
(סעיף 13א(ג))
מפעל המים
( )1קטעי המנהרה במערכת החמישית לירושלים".

	.53

במקום התוספת החמישית לכללים העיקריים יבוא:

החלפת התוספת
החמישית

"תוספת חמישית
(סעיף  - 18ההגדרה "המחיר לקילוואט שעה)
ינואר

פברואר

מרס

אפריל

מאי

יוני

"סוג התעריף

יולי

אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר

אחוזים

נמוך פסגה 0.15

0.15

0.37

0.50

0.58

0.70

0.35

0.33

0.49

0.61

0.49

0.23

נמוך גבע

0.09

0.09

0.17

0.31

0.27

0.32

0.35

0.38

0.30

0.31

0.20

0.14

נמוך שפל

0.83

0.81

0.57

0.73

0.66

0.79

0.97

1.07

0.81

0.77

0.55

0.93

גבוה פסגה 0.56

0.56

1.65

1.96

2.37

2.92

1.50

1.26

2.01

2.47

1.97

0.73

גבוה גבע

0.35

0.35

0.87

1.34

1.23

1.48

1.62

1.67

1.39

1.37

0.99

0.53

גבוה שפל

4.30

4.01

2.84

3.67

3.36

3.92

5.02

4.93

3.91

3.71

2.89

4.33

עליון פסגה 0.01

0.01

0.03

0.02

0.06

0.08

0.08

0.03

0.05

0.09

0.07

0.03

עליון גבע

0.01

0.01

0.01

0.01

0.03

0.04

0.05

0.05

0.04

0.06

0.05

0.03

עליון שפל

0.10

0.11

0.12

0.12

0.10

0.10

0.11

0.15

0.12

0.21

0.20

"0.20
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הוספת תוספות
חמישית א' ,חמישית
ב' וחמישית ג'

אחרי התוספת החמישית לכללים העיקריים יבוא:

"תוספת חמישית א'
(סעיף  - 18ההגדרה "אזור מנותק" ,וסעיפים 21ב ו–)67
אזור מנותק

אנרגיה למ"ק

בית שאן

0.173

בקעת הירדן

1.275

כנרת ,למעט מים שסופקו לממלכת ירדן

0.169

מעלה כנרת

1.438

ערבה

0.784

קולחין  -אחר

0.669

קולחין  -שפכי דן

1.577

קולחין  -תשלובת הקישון

0.924

קובץ התקנות  ,7711ח' באלול התשע"ו11.9.2016 ,
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תוספת חמישית ב'
(סעיף  - 18ההגדרה "מקור מים" וסעיפים 21א ו–21ג)
מקור מים

אנרגיה למ"ק

כמות המים לחישוב

הולכת מים במפעלי המערכת

כמות המים שנמכרה

0.779

הפקת מים במפעלי המערכת

כמות המים שהופקה או
הוחדרה

0.842

מיתקני התפלת מים מליחים

כמות מי מוצר ומי מיהול
שהופקה

2.251

קליטת מי–ים מותפלים

כמות המים שנרכשה

0.374

מפעל המים הארצי

כמות המים שהופקה

1.266

תוספת חמישית ג'
(סעיף 21ג)
ינואר

פברואר

מרס

אפריל

יוני

מאי

אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר

יולי

אחוזים

"סוג התעריף

נמוך פסגה 0.02

0.03

0.05

0.04

0.05

0.05

0.03

0.03

0.04

0.03

0.03

0.01

נמוך גבע

0.01

0.01

0.02

0.02

0.02

0.02

0.03

0.02

0.02

0.02

0.01

0.01

נמוך שפל

0.08

0.08

0.06

0.06

0.06

0.06

0.08

0.06

0.04

0.04

0.03

0.04

גבוה פסגה 0.07

0.07

0.17

0.22

0.35

0.41

0.26

0.17

0.29

0.14

0.27

0.07

גבוה גבע

0.03

0.03

0.06

0.11

0.14

0.16

0.25

0.16

0.14

0.07

0.09

0.04

גבוה שפל

0.24

0.23

0.16

0.25

0.32

0.35

0.61

0.42

0.32

0.15

0.24

0.30

עליון פסגה 0.03

0.03

0.11

0.10

0.12

0.12

0.07

0.07

0.06

0.10

0.11

0.04

עליון גבע

0.02

0.01

0.04

0.61

1.00

1.27

0.22

0.07

0.05

0.05

0.30

0.01

עליון שפל

1.03

1.36

3.54

7.36

15.71 17.06 14.78 11.22

4.70

3.78

3.41

"2.77

ביטול תוספות
שישית עד שמינית
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התוספות השישית עד השמינית לכללים העיקריים  -מבוטלות.

הוספת תוספת
שמינית א'

	.56

אחרי התוספת השמינית לכללים העיקריים יבוא:

"תוספת שמינית א'
(סעיף  - 29ההגדרה "סוג מים" וסעיפים  32ו–)37
סוג מים
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כמות המים לחישוב

עלות למ"ק
(אגורות)

מים שפירים במפעלי המערכת

כמות המים שנמכרה

0.90

מים שפירים במפעל המים הארצי

כמות המים שהופקה

6.55

מים שהופקו במפעלי התפלה

כמות מי מוצר ומי מיהול שהופקה

28.75

מים שאינם שפירים

כמות המים שנמכרה

."1.87
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	.57

התוספת התשיעית לכללים העיקריים  -בטלה.

ביטול התוספת
התשיעית

	.58

במקום התוספת השלוש עשרה לכללים העיקריים יבוא:

החלפת התוספת
השלוש עשרה

"תוספת שלוש עשרה
(סעיפים  54ו–(64א))
מס' פריט בספרי
מקורות

משך הקיים בשנים

()1

קידוח בסלעים

1211

40

()2

קידוח באבן רכה

1212

40

()3

קידוח בחולות

1213

40

()4

קידוח החדרה

1214

40

()5

קידוח תצפית

1215

10

סיווג הנכס

קידוחים  -מבנים
()6

צריפים וסככות

1221

30

()7

ביתן בטון וטרומי

1222

40

()8

בטון תת–קרקעיים

1223

40

()9

מבנים גלויים

1225

40

()10

מבנים טרומים

1226

20

קידוחים  -אבזרים
()11

צנרת ואבזרים

1230

20

()12

משאבות בקידוחים

1241

15

()13

מנוע דיזל מהיר

1242

20

()14

מנוע חשמלי אופקי

1243

20

()15

מנועים חשמליים

1244

20

()16

מתנעים

1245

15

()17

דיזל גנרטור

1246

20

()18

לוחות חשמל

1246

15

()19

מכשירי פיקוד

1246

15

()20

שנאים

1246

15

()21

מיגון ואחרים

1246

15

()22

כלורינטורים בקידוחים

1247

10

()23

מיתקני הפלרה

1248

10

()24

משאבה טבולה תת–מימית

1253

15

()25

מגופים ,שסתומים ואבזריהם

1255

15

()26

שנאים

1256

15
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מס' פריט בספרי
מקורות

משך הקיים בשנים

()27

מדי מים ומכשירי מדידה

1257

10

()28

לוחות חשמל

1258

15

סיווג הנכס

מובילים
()29

תעלות מבטון מזוין

1301

50

()30

תעלות רגילות ועפר

1302

25

()31

מנהרות

1303

50

צינורות
()32

אסבסט

1350

40

()33

פי.וי.סי

1351

40

()34

מגופים ,שסתומים ואבזריהם

1355

15

()35

פלדה בלא ציפוי

1361

25

()36

פלדה עם ציפוי

1363 ,1362

50

()37

פלדה עם ציפוי שהוקמו לפני שנת 1995

1363 ,1362

45

()38

פלדה לא מוגנת

1364

15

()39

בטון רגילים

1372

50

()40

בטון מאומצים

1373

50

מאגרים
()41

בריכות ומגדלי בטון

1401

50

()42

בריכות עפר מצופות

1402

30

()43

מאגרים

1403

30

()44

בריכות עפר רגילות

1404

30

()45

בריכות בטון דרוך

1405

50

()46

בריכות בטון דרוך שהוקמו לפני 1995

1405

40

()47

בריכות פלדה

1406

25

()48

בריכות פלסטיק משוריין

1408

10

()49

לוחות חשמל

1458

15

תחנות  -מבנים
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()50

צריפים וסככות

1521

30

()51

בטון מעל הקרקע

1522

50

()52

בטון תת–קרקעיים

1523

50

()53

מבנה אבן תת–קרקעי

1524

50

()54

מבנים גלויים

1525

40

קובץ התקנות  ,7711ח' באלול התשע"ו11.9.2016 ,

סיווג הנכס

()55

ביתן טרומי בתחנות

מס' פריט בספרי
מקורות

משך הקיים בשנים

1526

20

תחנות  -אבזרים
()56

צנרת ואבזרים

1530

20

תחנות  -ציוד
()57

משאבות בתחנות

1541

15

()58

מנוע דיזל מהיר

1542

20

()59

מנוע חשמלי אופקי

1543

20

()60

מנועים חשמליים

1544

20

()61

מתנעים

1545

15

()62

דיזל גנרטור

1546

20

()63

לוחות חשמל

1546

15

()64

שנאים

1546

15

()65

פיקוד

1546

15

()66

שוחות

1546

15

()67

מיגון ,מגופים ואחרים

1546

15

()68

כלורינטורים בתחנות

1547

10

()69

מיתקני הפלרה

1548

10

()70

משאבה אופקית

1551

20

()71

משאבה טבולה תת–מימית

1553

10

()72

מגופים ,שסתומים ואבזריהם

1555

15

()73

שנאים

1556

15

()74

מדי מים ומכשירי מדידה

1557

15

()75

לוחות חשמל

1548

15

מעיינות  -סכרים
()76

מעינות

1601

30

()77

סכרים

1602

40

חיבורי צרכן
()78

חיבור צרכן

1700

15

שונות
()79

גדרות

1901

10

()80

כבישים

1902

20

()81

דרכים סוג א

1903

25
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מס' פריט בספרי
מקורות

משך הקיים בשנים

()82

דרכים סוג ב

1904

10

()83

דרכים סוג ג

1905

10

()84

דרכים סוג ד

1906

30

()85

דרכי גישה להפחתה

1907

5

()86

צריפים וסככות

1921

30

()87

ביתני בטון בקווים ואחרים

1922

30

סיווג הנכס

שונות  -ציוד
()88

מיתקני התפלה

1945

15

()89

מיתקני טיפול סינון וטיהור מים

1946

15

()90

מיתקני הכלרה

1947

10

()91

מיתקני הפלרה

1948

10

()92

מיתקני הגנה קטודית

1949

15

()93

צינורות ואבזרים

9930

20

()94

משאבות בקידוחים ותחנות

9941

15

()95

דיזל גנרטור בקידוחים ותחנות

9949

20

()96

משאבה טבולה תת–מימית

9953

10

()97

מגופים ,שסתומים ואבזריהם

9955

15

()98

שנאים בקידוחים ותחנות

9956

15

()99

מדי מים ומכשירי מדידה בתחנות
וקידוחים

9957

10

()100

לוחות חשמל

9958

"15

הוראת מעבר
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