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קובץ התקנות ק5קק, י"א בחשוון התשפ"א, 2020ב0ץב29  294

כללי המים )קביעת כמות מוכרת( )הוראת שעה(, התשפ"א-2020

המים(, חוק   - )להלן  התשי"ט-959ץץ  המים,  לחוק  2ץץ  סעיף  לפי  סמכותה   בתוקף 
וביוב(,  מים  תאגידי  חוק   - )להלן  התשס"א-ץ2200  וביוב,  מים  תאגידי  לחוק  ץ0ץ  וסעיף 
וביוב,  מים  תאגידי  לחוק  07ץ  וסעיף  המים  לחוק  24ץיח)ד(  סעיף  הוראות  שקוימו  ולאחר 

קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:

בתקופה שמיום י"ב באלול התש"ף )ץ בספטמבר 2020( עד יום ט"ז בטבת התשפ"א )ץ3  ץב 
בדצמבר 2020(, יראו כאילו בכללי המים )קביעת כמות מוכרת(, התשע"ו-6ץ320 )להלן 

- הכללים העיקריים(, בסעיף ץ -

בהגדרה "כמות מוכרת", במקום "5ב3 מטרים מעוקבים" יבוא "4 מטרים מעוקבים"; )ץ( 

בהגדרה "כמות מוכרת חזויה", במקום "42" יבוא "5ב42"ב  )2(

ספק, כהגדרתו בכללים העיקריים, רשאי לבצע זיכוי לצרכן הזכאי לכך, בעד כמות  2ב 
מוכרת ליחידת דיור לתקופה שחל עליה סעיף ץ ושקדמה למועד פרסום כללים אלה 
המים  חשבון  בתיקון  או  מים,  חשבון  לצרכן  שלח  ושלגביה  הפרסום(  יום   - )להלן 

ששלח או בחשבון המים הראשון שישלח לצרכן לאחר תום 5ץ ימים מיום הפרסוםב

י' בחשוון התשפ"א )ק2 באוקטובר 2020(
)חמ 3-5094(

ם ח ש א  ר ו י ג  
יושב ראש מועצת הרשות הממשלתית  

ולמים ולביוב  

כללי המים )תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים( )הוראת שעה(, 
התשפ"א-2020

ולאחר  החוק(,   - )להלן  התשי"ט-959ץץ  המים,  לחוק  2ץץ  סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף 
שקוימו הוראות סעיפים 3ץץ ו־24ץיח)ד( לחוק, קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים 

ולביוב כללים אלה:

בתקופה שמיום י"ד בחשוון התשפ"א )ץ בנובמבר 2020( עד יום ט"ז באדר התשפ"א )ק2  ץב 
בפברואר ץ202(, יראו כאילו בכללי המים )תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים(, 
י"ד  שמיום  בתקופה  האמור,  אף  "על  נאמר  בסופו  4)ץ()2בץ(,  בסעיף  התשנ"ד-994ץ2, 
בחשוון התשפ"א )ץ בנובמבר 2020( עד יום ט"ז באדר התשפ"א )ק2 בפברואר ץ202(, 
לחודש  ביתית  לצריכה  נוספת  כמות  לגבי  החברה  שמספקת  מים  מ"ק  לכל  התעריף 

יהיה האמור בתוספת 364ב0 ש"ח"ב

י' בחשוון התשפ"א )ק2 באוקטובר 2020(
)חמ 3-29-תץ(

ם ח ש א  ר ו י ג  
יושב ראש מועצת הרשות הממשלתית  

ולמים ולביוב  

הוראת שעה 

הוראת מעבר

הוראת שעה 

ס"ח התשי"ט, עמ' 69ץ; התשס"ו, עמ' ץ33ב ץ 

ס"ח התשס"א, עמ' 454; התשע"ז, עמ' 2קב  2
ק"ת התשע"ו, עמ' 4ק7; התשע"ז, עמ' 4ץ7ץב  3

ס"ח התשי"ט, עמ' 69ץ; התשע"ז, עמ' 394ב ץ 

ק"ת התשנ"ד, עמ' 5קק; התש"ף, עמ' 664ץב  2
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295 קובץ התקנות ק5קק, י"א בחשוון התשפ"א, 2020ב0ץב29 

כללי תאגידי מים וביוב )תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים 
או ביוב( )הוראת שעה(, התשפ"א-2020

התשס"א-ץ200ץ   וביוב,  מים  תאגידי  לחוק  ו־03ץ  02ץ  סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
)להלן - החוק(, ולאחר שקוימו הוראות סעיפים 02ץ)ב( ו־07ץ לחוק, קובעת מועצת הרשות 

הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:

בתקופה שמיום י"ד בחשוון התשפ"א )ץ בנובמבר 2020( עד יום ט"ז באדר התשפ"א  ץב 
)ק2 בפברואר ץ202(, בכללי תאגידי מים וביוב )תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת 
האמור,  אף  "על  נאמר  בסופו  3)ץ()ב(,  בסעיף  התש"ע-22009,  ביוב(,  או  מים  מערכות 
בתקופה שמיום י"ד בחשוון התשפ"א )ץ בנובמבר 2020( עד יום ט"ז באדר התשפ"א 
נוספת  כמות  לגבי  החברה  שמספקת  מים  מ"ק  לכל  התעריף  ץ202(,  בפברואר  )ק2 

לצריכה ביתית לחודש הוא התעריף האמור בתוספת ץץ3ב0 ש"ח"ב

י' בחשוון התשפ"א )ק2 באוקטובר 2020(
)חמ 73ק3-3-ת2(

ם ח ש א  ר ו י ג  
יושב ראש מועצת הרשות הממשלתית  

ולמים ולביוב  

הוראת שעה 

ס"ח התשס"א, עמ' 454; התשע"ט, עמ' 9קב ץ 

ק"ת התש"ע, עמ' 442; התש"ף, עמ' 646ץ )3ץ7ץ(ב   2
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