רשומות

קובץ התקנות
ח' באב התשע"ד
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 4באוגוסט 2014
עמוד

תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) (תיקון) ,התשע"ד1572 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014-
כללי תאגידי מים וביוב (ייעוד רווחים) (תיקון) ,התשע"ד1575 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014-
הודעת המים (עדכון תעריפים למים המסופקים מאת מקורות) ,התשע"ד1576 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014-
הודעת תאגידי מים וביוב (עדכון תעריפים לשירותי מים וביוב) ,התשע"ד1577 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014-
הודעת המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) ,התשע"ד1581 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014-
הודעת תאגידי מים וביוב (עדכון עלות לחישוב עלות שירותי מים וביוב) ,התשע"ד1582 .. . . . . . . . . . . . . . . 2014-

תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) (תיקון),
התשע"ד2014-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  118ו– 400לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
התשנ"ה( 11995-להלן  -החוק) ,בהתייעצות עם מועצת המוסד לפי סעיף  12לחוק
ובהתייעצות עם שר הבריאות ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון התוספת

	.1

בחלק א' לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה),
התשט"ז- 21956-
( )1אחרי פרק שלישי יבוא:
"פרק שלישי  :1תסמונות נוירופסיכיאטריות
תסמונות נוירופסיכיאטריות והפרעת קשב התפתחותית
32א )1( .קיהיון (דמנציה) לסוגיו ,כולל  ;BPSDתסמונת
שכחה אורגנית שאינה תוצאה של שימוש בחומרים
פסיכואקטיביים; אנצפלופתיה פוסט–טראומטית כתוצאה
מפגיעה אורגנית במערכת העצבים המרכזית -
(א) בלא הפרעה מתועדת בתפקודי היום יום,
התפקודים הניהוליים שמורים ,עם מסוגלות
לרמה תפקודית מצופה ותלונות על ליקוי
קוגניטיבי או התנהגותי שאינו מודגם בהערכה
נוירוקוגניטיבית או נוירופסיכולוגית ,או שמודגם
במידה גבולית

0%

(ב) עם ליקוי קוגניטיבי באחד מהתחומים
האלה :קשב ,זיכרון או תפקודים ניהוליים,
שמודגם בצורה קלה בהערכה נוירוקוגניטיבית
או נוירופסיכולוגית ,ולאחר שנשלל רקע רגשי
להפרעה ,עם הפרעה תפקודית קלה בהתנהגות,
בלא פגיעה בעצמאות ועם קושי מתועד לתפקד
ברמה המצופה (הליקוי אינו מגיע לדרגת חומרה
של דמנציה)

10%

(ג) כאמור בסעיף קטן (ב) ,עם ליקוי קוגניטיבי
בשניים לפחות מהתחומים :קשב ,זיכרון או
תפקודים ניהוליים

25%

(ד) עם ליקוי קוגניטיבי בשניים לפחות
מהתחומים המפורטים בהגדרה או ליקוי
התנהגותי ,המפריעים באופן משמעותי לתפקוד
בעבודה ולהקשרים החברתיים; הליקוי מודגם
בהערכה נוירוקוגניטיבית או נוירופסיכולוגית
בדרגה התואמת בחומרתה סיווג אבחנתי של
דמנציה קלה ובלא מסוגלות לתפקוד ברמת
תפקודו הקודמת

40%

__________
1
2
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ק"ת התשט"ז ,עמ'  ;864התשע"ב ,עמ' .837

קובץ התקנות  ,7404ח' באב התשע"ד4.8.2014 ,

(ה) עם ליקוי קוגניטיבי בשניים לפחות
מהתחומים המפורטים בהגדרה או ליקוי
התנהגותי ,המפריעים באופן חמור לתפקוד
בעבודה ולהקשרים החברתיים; הליקוי מודגם
בהערכה נוירוקוגניטיבית או נוירופסיכולוגית
בדרגה שתואמת בחומרתה לסיווג אבחנתי של
דמנציה בינונית ובלא מסוגלות לתפקוד ברמת
תפקודו הקודמת; ייתכן צורך בעזרת הזולת
לתפקוד

60%

(ו) עם ליקוי קוגניטיבי בשניים לפחות
מהתחומים המפורטים בהגדרה או ליקוי
בהערכה
מודגם
הליקוי
התנהגותי;
נוירוקוגניטיבית או נוירופסיכולוגית בדרגה
שתואמת לסיווג אבחנתי של דמנציה קשה ובלא
מסוגלות לתפקוד עצמאי

100%

הערות:
( )1לגבי הפרעות נלוות לאנצפלופתיה פוסט–
טראומטית ,כגון :שיתוקים ,אפילפסיה ,הפרעות
דיבור ,שינויים באישיות ,שינויים נפשיים
וכיוצא באלה  -ייקבעו בנוסף אחוזי הנכות לפי
פרטי הליקוי המתאימים;
( )2למבוטח שנקבעו לו אחוזי נכות בגין
פריט ליקוי  ,91לא ייקבעו אחוזי נכות לפי
פריט ליקוי זה ,אלא במקרים שבהם התסמונת
הנוירופסיכיאטרית אינה קשורה לליקוי האמור
בפריט ;91
( )2הפרעת קשב התפתחותית ( ;)ADHDבהפרעת
קשב התפתחותית ,עם היפראקטיביות או בלעדיה,
שאבחן ותיעד רופא באמצעות ריאיון קליני; לפי
הצורך ,ונוסף על הראיון הקליני ניתן להיעזר באמצעים
משלימים שלהלן  -שאלונים ,מבחנים ממוחשבים,
מבחנים דידקטיים ,בדיקה רפואית כללית ,בדיקה
נוירולוגית ,בדיקה פסיכיאטרית ,ועוד; עם עדות ברורה
לפגיעה בתפקוד בשני תחומים לפחות מתוך השלושה
האלה :חברתי ,לימודי ותעסוקתי ,והמלווה ברצף
מתועד של הטיפול הרפואי ותוצאותיו -
(א) מגיבה היטב לטיפול תרופתי ,אינה דורשת
טיפול תרופתי יומיומי

0%

(ב) מגיבה היטב לטיפול תרופתי ,עם צורך
קבוע בטיפול תרופתי יומיומי רציף ,לפי התיעוד
הרפואי ,למשך  12חודשים לפחות

10%
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(ג) עם צורך קבוע בטיפול תרופתי יומיומי
רציף לפי תיעוד רפואי במשך  12חודשים
לפחות ,עם תגובה חלקית לטיפול התרופתי,
ועם פגיעה קשה בשניים מהתחומים
האלה :חברתי ,לימודי ותעסוקתי

20%

(ד) לפי תיעוד רפואי אין תגובה לטיפול
תרופתי ,למרות רצף מתועד של ניסיונות
טיפול במשך  12חודשים לפחות; או  -לא
ניתן לתת טיפול תרופתי בשל תופעות
לוואי חמורות על אף ניסיונות טיפוליים
חוזרים ומתועדים בתכשירים שונים שנתן
גורם רפואי; או  -לא ניתן לתת טיפול
תרופתי מסיבות רפואיות מתועדות; כמו כן,
ההפרעה מודגמת בהערכה נוירוקוגניטיבית
או נוירופסיכולוגית בדרגה חמורה וכן
קיים חוסר התאמה חמור ומתועד בשניים
מהתחומים מתוך השלושה האלה :חברתי,
לימודי או תעסוקתי

40%

לעניין סעיף זה -
ליקוי קוגניטיבי  -אפרקסיה ,אגנוזיה ,ליקוי בתפקודי
הקשב ,בזיכרון ,בתפקודי השפה ,בכישורים החזותיים
ובהתמצאות המרחבית ,ובתפקודים הניהוליים (יוזמה,
תכנון ,גמישות מחשבתית ,ניטור ובקרה) ,כפי שיוחלט
בהערכה נוירוקוגניטיבית או נוירופסיכולוגית;
ליקוי התנהגותי  -פגיעה ביכולת התפקוד בהקשרים
חברתיים במסגרת המשפחה או החברה שביטוייה הם :קשיים
באדפטציה ,העדר אמפטיה ,ירידה ביכולת האמוציונלית,
ירידה בשיפוט וביכולת לקבל אחריות ,אפטיה והתנהגות
לא הולמת;  - BPSDהפרעות התנהגות ,תפיסה ,חשיבה,
ואפקט בחולי שיטיון (behavioral and psychological
;)symptoms of dementia
פגיעה אורגנית במערכת העצבים המרכזית  -פגיעה
כתוצאה מחבלה או ממחלה מבנית ,טוקסית ,אנוקסית,
תרופתית ,מטבולית או זיהומית".
( )2בפרט (33א) -
(א) במקום הרישה יבוא:
"בהפרעות נפשיות פסיכוטיות כתוצאה ממחלה גופנית; הפרעה נפשית
והתנהגותית פסיכוטית כתוצאה משימוש בחומרים פסיכו–אקטיביים ובהפרעה
נפשית אורגנית לא מסווגת ,ייקבעו אחוזי הנכות כלהלן;":
(ב) בפסקה ( ,)2המילה "קוגניטיביים"  -תימחק;
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(ג) בפסקה ( ,)3המילים "או ירידה קוגניטיבית קלה" וכן המילה "קוגניטיבים" -
יימחקו;
(ד) בפסקה ( ,)4המילים "או ירידה קוגניטיבית קבועה"  -יימחקו;
(ה) בפסקה ( ,)5המילים "או ירידה קוגניטיבית ניכרת וקבועה"  -יימחקו;
(ו) בפסקה ( ,)6המילים "או ירידה קוגניטיבית קשה וקבועה"  -יימחקו.

	.2

תחילתן של תקנות אלה ב– 1בחודש שלאחר פרסומן (להלן  -יום התחילה) ,והן תחילה ותחולה

(א)
יחולו על מי שעניינו נדון בוועדה או בוועדה לערעורים מיום התחילה ולאחריו.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) ,במהלך  36החודשים שלאחר יום התחילה תקבע
ועדה או ועדה לערעורים ,לפי העניין ,את דרגת נכותו של אדם שהגיש את תביעתו
לפני יום התחילה ,על פי הגבוה מבין אלה:
( )1דרגת הנכות בהתאם לתקנות העיקריות כנוסחן ערב יום התחילה;
( )2דרגת הנכות בהתאם לתקנות העיקריות כתיקונן בתקנה  1לתקנות אלה.
ט' בתמוז התשע"ד ( 7ביולי )2014
(חמ -3-89ת)1

מאיר כהן
שר הרווחה והשירותים החברתיים

כללי תאגידי מים וביוב (ייעוד רווחים) (תיקון) ,התשע"ד2014-
בתוקף סמכותה לפי סעיף (63א)( )5לחוק תאגידי מים וביוב ,התשס"א( 12001-להלן -
החוק) ,קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:

	.1

2
בכללי תאגידי מים וביוב (ייעוד רווחים) ,התשע"ד( 2014-להלן  -הכללים העיקריים) ,תיקון סעיף 1

בסעיף ההגדרות ,אחרי ההגדרה "כללי דוחות תקופתיים ומיידיים" יבוא:
""כללי התעריפים"  -כללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת
מערכות מים או ביוב) ,התש"ע.";32009-

	.2

אחרי סעיף  4לכללים העיקריים יבוא:
"החזר צרכנים

הוספת סעיף 4א

4א .חברה רשאית להחליט ,בהסכמת בעלי מניותיה ,לבצע החזר
כספי לצרכניה מתוך הרווחים המותרים לחלוקה; החליטה
חברה על החזר כאמור יבוצע ההחזר לכלל הצרכנים באופן
שווה פרט לצרכן גדול ,כהגדרתו בכללי התעריפים ,שיהיה
זכאי להחזר כאמור במכפלה של  ;60לעניין זה" ,צרכן"  -מי
שרשום כצרכן בספרי החברה במועד ביצוע ההחזר".

כ"ד בתמוז התשע"ד ( 22ביולי )2014
(חמ )3-4784

א ל כ ס נ ד ר ק ו ש ני ר
מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב
__________
1
2
3

ס"ח התשס"א ,עמ'  ;454התשע"ג ,עמ' .174
ק"ת התשע"ד ,עמ' .1076
ק"ת התש"ע ,עמ'  ;442התשע"ד ,עמ' .1440
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הודעת המים (עדכון תעריפים למים המסופקים מאת מקורות),
התשע"ד2014-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 112א(ב) ,לחוק המים ,התשי"ט( 11959-להלן  -החוק) ,אני
מודיע בזה לאמור:
עדכון התעריפים
למים למטרת
חקלאות ,תעשייה,
לכל צריכה אחרת
ולאחזקת מערכות
מים וביוב

	.1

היות שחלפו שישה חודשים ממועד העדכון הקודם ,עודכנו התעריפים לדמי מים
לפי סעיף (112א) לחוק ,כך שבכללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות),
התשמ""ז ,21987-הסכומים הנקובים בפסקאות משנה מסוימות של סעיפים  7ו– ,8הם
מיום ג' בתמוז התשע"ד ( 1ביולי  ,)2014כדלקמן:
בשקלים חדשים למ"ק

)1(7

מים לחקלאות
1.1

מים שפירים
1.1.7

1.2

כל שאר מפעלי מקורות-

שפד"ן  -לכמות המים שהוקצתה בשנת הרישוי -
1.2.1

1.3

בשנת 2014

1.075

החל בשנת 2015

1.107

תעריף לכמות מי–קולחים נצרכת

1.030

מים מליחים -
()1

)3(7

תעריף לכמות מים נצרכת -

קולחין -
1.3.1

1.6

2.147

בפסקת משנה זו" ,תעריף הבסיס" -
בשנת 2014

1.324

בשנת 2015

1.371

החל בשנת 2016

1.419

מים לכל צריכה אחרת -
(ב)

3.1

מים שפירים -
3.1.1

לספק חד–רשותי -
3.1.1.1

בעד כל כמות
שעד לכמות
מוכרת

2.367

3.1.1.2

בעד כל כמות
שמעבר לכמות
המוכרת

6.737

3.1.1א לספק רב–רשותי -
3.1.1.1א בעד כל כמות
שעד לכמות
המוכרת

2.318

__________
1
2
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בשקלים חדשים למ"ק

3.1.1.2א בעד כל כמות
שמעבר לכמות
המוכרת

6.688

3.1.1ב לספק בתחום רשות מקומית -
3.1.1.1ב בעד כל כמות
שעד לכמות
המוכרת

2.875

3.1.1.2ב בעד כל כמות
שמעבר לכמות
המוכרת

7.245

3.1.3.3
( 8א)

בעד בית חולים,
בית מרחץ ומקווה

2.669

אחזקת מערכות מים וביוב -
לצריכה לכל המטרות והשימושים למעט לחקלאות

0.428

כ"ב בתמוז התשע"ד ( 20ביולי )2014
(חמ -3-807ת)3

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

הודעת תאגידי מים וביוב (עדכון תעריפים לשירותי מים וביוב),
התשע"ד2014-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  8לכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב
והקמת מערכות מים או ביוב) ,התש"ע( 12009-להלן  -כללי תעריפי תאגידי מים וביוב),
אני מודיע בזה לאמור:

	.1

היות וכללי מקורות מתעדכנים לפי סעיף 112א לחוק המים ,התשי"ט ,21959-עודכנו
התעריפים בכללי תעריפי תאגידי מים וביוב ,כך שהסכומים הנקובים בפסקאות מסוימות
בסעיפים  ,6 ,4 ,3התוספת הראשונה ,פרטים  1עד  7 ,5עד  9ו– 11בתוספת השנייה
ופרט (2ב) בתוספת השלישית ,הם מיום ג' בתמוז התשע"ד ( 1ביולי  ,)2014כדלקמן:

עדכון סכומים

טור ב'
טור א'
תעריף לנכס ותיק
תעריף
(בשקלים חדשים (בשקלים חדשים
למ"ק)
למ"ק)

.3

()1

()2

בעד צריכה ביתית לכל יחידת דיור -
(א)

לגבי כמות מוכרת

8.347

7.522

(ב)

לגבי כל כמות נוספת

12.868

12.106

בעד כל צריכה אחרת -
(ג)( )1מים שפירים למוסד עירוני

10.577

9.818

__________
1
2

ק"ת התש"ע ,עמ'  ;442התשע"ד ,עמ' .1440
ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;169התשע"ג ,עמ' .1505
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טור ב'
טור א'
תעריף לנכס ותיק
תעריף
(בשקלים חדשים (בשקלים חדשים
למ"ק)
למ"ק)

.4

()1

מים שפירים לגינון ציבורי

7.299

6.753

.6

(ב)

( )1תעריף לשירות ביוב

3.873

3.458

תוספת ראשונה
התעריף למ"ק מים בעבור כמות מים המחויבת רק בעד שירותי ביוב שמספקת חברה -
טור ב'
תעריף (בשקלים
חדשים למ"ק)

טור ג'
תעריף לנכס ותיק
(בשקלים חדשים
למ"ק)

1

אל עין בע"מ

4.835

4.488

2

הגיחון תאגיד המים והביוב של
ירושלים בע"מ

2.858

2.376

3

הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ

3.681

3.408

4

התנור מים וביוב בע"מ

4.623

3.892

5

יובלים אשדוד בע"מ

3.051

2.668

6

יובלים בשומרון בע"מ

5.211

4.469

7

ימים  -תאגיד המים של קרית ים בע"מ

3.491

3.004

8

כפרי גליל תחתון בע"מ

5.236

4.743

9

מי אביבים  2010בע"מ

4.504

4.148

10

מי אונו בע"מ

3.635

3.249

11

מי אשקלון בע"מ

3.376

3.048

12

מי שמש בע"מ

3.516

3.255

13

מי ברק בע"מ

4.251

3.986

14

מי בת ים בע"מ

4.225

3.991

15

מי גבעתיים בע"מ

4.290

3.906

16

מי גליל בע"מ

4.267

4.012

17

מי גני תקווה

4.007

3.623

18

מעיינות הדרום בע"מ

4.727

4.075

19

מי הוד השרון בע"מ

4.474

3.946

20

מי הרצליה בע"מ

3.777

3.381

21

נווה מדבר בע"מ

5.450

5.024

22

מי חדרה בע"מ

3.395

3.002

23

מי יבנה בע"מ

3.877

3.563

24

מי כרמל בע"מ

4.158

3.496

25

מי לוד בע"מ

3.340

3.050

טור א'
שם החברה

פרט
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טור ב'
תעריף (בשקלים
חדשים למ"ק)

טור ג'
תעריף לנכס ותיק
(בשקלים חדשים
למ"ק)

26

מי מודיעין בע"מ

3.804

3.045

27

מי נע חברת המים והביוב של עיריית
נצרת בע"מ

3.080

2.510

28

מי נתניה ( )2003בע"מ

3.674

3.269

29

מי עירון בע"מ

5.396

5.336

30

מי עכו בע"מ

4.240

3.565

31

מי ציונה בע"מ

3.859

3.514

32

מי קרית ביאליק בע"מ

3.490

3.047

33

מי קרית גת בע"מ

2.942

2.698

34

מי רהט בע"מ

4.152

3.764

35

מי רמת גן בע"מ

4.429

3.929

36

מי רעננה בע"מ

3.938

3.300

37

מי רקת טבריה בע"מ

3.781

3.355

38

מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר
שבע בע"מ

3.906

3.367

39

מי שקמה תאגיד המים והביוב בע"מ

4.282

4.007

40

מיתב החברה האזורית למים והביוב
בע"מ

4.452

4.047

41

מניב ראשון בע"מ

2.884

2.621

42

מעיינות אתא בע"מ

4.188

3.605

43

מעיינות המשולש בע"מ

2.910

2.743

44

מעיינות העמקים בע"מ

3.637

2.886

45

מעיינות השרון בע"מ

4.154

3.620

46

מעיינות זיו בע"מ

5.205

4.515

47

סובב שפרעם בע"מ

4.758

4.497

48

עין אפק בע"מ

3.958

3.385

49

עין הכרמים בע"מ

3.431

3.090

50

עין נטפים מפעלי מים וביוב אילת בע"מ

3.740

3.435

51

פלג הגליל בע"מ

4.822

4.449

52

פלגי מוצקין בע"מ

4.415

3.786

53

פלגי השרון בע"מ

4.219

3.688

54

שרונים מפעלי מים וביוב בע"מ

3.955

3.577

55

תמ"ר תאגיד המים רמלה בע"מ

3.297

2.865

טור א'
שם החברה

פרט
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תוספת שנייה
(סעיף 6א)
תעריפים לשירותים מסוימים
הסכום בשקלים חדשים

.1

למד–מים שקוטרו עד " 3/4כולל

102.76

למד–מים שקוטרו מעל "3/4

138.13

.2

ניתוק מד–מים לבקשת צרכן

69.57

.3

חיבור מד–מים לבקשת צרכן

69.57

.4

מד–מים לרבות התקנתו ,באתר שהוכן לכך ,בנכס שחובר
לראשונה או מד–מים נוסף ,כמשמעותו בסימן ד' בפרק שני
לכללי אמות המידה ,לרבות התקנתו באתר שהוכן לכך -
למד–מים שקוטרו עד " 3/4כולל

157.25

למד–מים שקוטרו מעל " 3/4ועד " 1כולל

336.76

למד–מים שקוטרו מעל " 1ועד " 1.5כולל

425.36

למד–מים שקוטרו מעל " 1.5ועד " 2כולל

845.53

למד–מים שקוטרו מעל " 2ועד " 3כולל

4,222.49

למד–מים שקוטרו מעל " 3ועד " 4כולל

6,861.55

למד–מים שקוטרו מעל " 4ועד " 6כולל

8,972.78

למד–מים שקוטרו מעל "6

10,556.22

למד–מים חמים שקוטרו עד " 3/4כולל

400.09

למד–מים חמים שקוטרו מעל " 3/4ועד " 1כולל

791.76

למד–מים חמים שקוטרו מעל " 1ועד " 1.5כולל

1,477.88

למד–מים חמים שקוטרו מעל "1.5

2,111.24

תוספת לכל מד–מים בגין רכיב קריאה מרחוק

211.12

.5

ניתוק מד–מים בשל חוב צרכן וחיבורו מחדש לאחר הסדרת
החוב לפי כללים שנקבעו לפי סעיף  146לחוק ובהעדרם לפי
הנחיות הממונה

115.03

.7

בדיקות נוספות כמשמעותן בסימן ד' בפרק שלישי לכללי אמות
המידה -

.8

1 580

בדיקת מד–מים לפי תקנה  47לתקנות המים (מדי–מים),
התשמ"ח ,1988-לרבות החלפה והובלה למד–מים ובתנאי
שממועד התקנתו חלפו פחות מ– 7שנים -

למד–מים שקוטרו עד " 3/4כולל

138.13

למד–מים שקוטרו מעל "3/4

374.41

ביקור מתואם בחצרי צרכן ,כמשמעותו בסימן א' בפרק הרביעי
לכללי אמות המידה

16.64
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הסכום בשקלים חדשים

.9

הפקה חוזרת של העתק חשבון תקופתי ושליחתו לפי כללי
אמות המידה

 .11ביקור נוסף או ביקור מתואם לפינוי באמצעות ביובית לפי
כללי אמות המידה.

12.48
254.89

תוספת שלישית
תעריפים לשירותי ביוב לשפכים
הסכום בשקלים חדשים

( .2ב)

""15

15.61

""0.31

0.328

""150

156.01

כ"ב בתמוז התשע"ד ( 20ביולי )2014
(חמ )3-3873

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

הודעת המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) ,התשע"ד2014-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 112א(ב) ,לחוק המים ,התשי"ט( 11959-להלן  -חוק המים),
אני מודיע בזה לאמור:

	.1

היות שחלפו שישה חודשים ממועד העדכון האחרון עודכנו התעריפים לדמי מים עדכון תעריפי
לפי סעיף (112א) לחוק המים ,כך שהסכומים הנקובים בפסקאות משנה מסוימות של דמי–מים בספקים
המקומיים

פסקאות ( )1עד ( )3בסעיף  4וסעיפים קטנים (ב) ו–(ג) בסעיף  5לכללי המים (תעריפי
מים שמספקים ספקים מקומיים) ,התשנ"ד ,21994-מיום ג' בתמוז התשע"ד ( 1ביולי
 ,)2014הם כמפורט להלן:
שקלים חדשים למ"ק

.4

()1

מים לכל מטרות צריכה או שימושים ,שאינם מפורטים
בכללים אלה:
1.1

תוספת בעד כל כמות שעד לכמות המוכרת

3.083

1.2

תוספת בעד כל כמות שמעבר לכמות
המוכרת

3.927

()2

בעד בתי חולים ,בתי מרחץ ומקוואות

()3

למטרת חקלאות -
3.2

תעריף חלוקת מים

3.150
0.242

__________
1
2

ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;169התשס"ו ,עמ' .331
ק"ת התשנ"ד ,עמ'  ;885התשע"ב ,עמ' .1579
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שקלים חדשים למ"ק

אחזקת מערכות מים או ביוב

.5

(ב) ספק מקומי שחלות עליו הוראות סעיף 6א לחוק תאגידי
מים וביוב -
(ג)

0.429
0.429

ספק מקומי שלא חלות עליו הוראות סעיף 6א לחוק תאגידי
מים וביוב -

כ"ב בתמוז התשע"ד ( 20ביולי )2014
(חמ -3-29ת)2

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

הודעת תאגידי מים וביוב (עדכון עלות לחישוב עלות שירותי מים וביוב),
התשע"ד2014-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (29ד) ,לכללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב
והקמת מערכות מים וביוב) ,התש"ע( 12009-להלן  -הכללים העיקריים) ,אני מודיע בזה לאמור:
עדכון סכומים

	.1

היות וכללי מקורות מתעדכנים לפי סעיף 112א לחוק המים ,התשי"ט ,21959-הסכומים
הנקובים בסעיפים או בסעיפים קטנים מסוימים של סעיפים  ,11 ,10עודכנו והם מיום
ג' בתמוז התשע"ד ( 1ביולי  ,)2014כדלקמן:
בשקלים חדשים למ"ק

עלויות תפעול ומינהלה

.10

תוצאת מכפלה של מקדם תקורה ב–

10,245,636

(ב) ()1

מכפלה של מספר הצרכנים ב–

38.10

מכפלה של מקדם תקורה כשהיא מחולקת
בכמות המים האזורית למעט גינון

8,987,400

(()2א)

מכפלה של מספר הצרכנים בתחום החברה

38.10

(א)

עלות מוכרת לטיפול בשפכים -

(()3א)
(ג) ()1

.11

בשקלים חדשים למ"ק

()1

רמת טיפול ירודה

0.667

()2

רמת טיפול בסיסית

1.691

()3

רמת טיפול השקיה חקלאית
בלא מגבלות

2.013

()4

רמת טיפול לאיכות הנדרשת

2.228

כ"ב בתמוז התשע"ד ( 20ביולי )2014
(חמ )3-3869

__________
1
2

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

ק"ת התש"ע ,עמ'  ;418התשע"ד ,עמ' .1430
ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;169התשע"ג ,עמ' .1498
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