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(ב) בפסקת משנה (3), במקום "ב–35% מן התעריף הנקוב בפסקת משנה 3.1.1.2" 
ננאמר "ב–63% מן התעריף הנקוב בפסקת משנה 3.1.1.2" והמילים "ואולם אם סו־
פקו המים חלף כמות מוכרת לפי פסקת משנה 3.1.1.1 יהיה התעריף, תעריף נמוך 

ב–35% מן התעריף הנקוב בפסקת משנה 3.1.1.1"  - יימחקו.

פיקסלרי"ח בסיוון התשע"א (20 ביוני 2011) דד  עו
(חמ 3-807)  

יושב ראש מועצת הרשות הממשלתית    
     למים ולביוב (בפועל)

כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) (תיקון מס' 3), 
התשע"א-2011

לאחר  החוק),   - (להלן  התשי"ט-11959  המים,  לחוק   112 סעיף  לפי  סמכותה    בתוקף 
למים  הממשלתית  הרשות  מועצת  קובעת  לחוק,  ו–124יח(ד)   113 סעיפים  הוראות  שקוימו 

ולביוב כללים אלה:

בסעיף 1 לכללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים), התשנ"ד-21994 (להלן   .1
- הכללים העיקריים), בהגדרה "כמות מוכרת", במקום "2.5" יבוא "3.5".

"הנקוב יבוא   "(3.2)(3)4 בסעיף  "הקבוע  במקום  העיקריים,  לכללים  2(ב)(1)  בסעיף   .2 
בסעיף 4(3)(3.2) ובסעיף 5(א)".

3. בסעיף 4 לכללים העיקריים - 

(1) בפסקה (1) - 

(א) בפסקת משנה (1.1), במקום "3.477" יבוא "3.476";

(ב) בפסקת משנה (1.2), במקום "4.204" יבוא "4.362";

(2) בפסקה (2), במקום "2.901" יבוא "2.942";

(3) בפסקה (3), בפסקת משנה (3.2),  במקום "0.222" יבוא "0.225".

4. בסעיף 4א(ט) לכללים העיקריים, במקום "2.5" יבוא "3.5". 

5. בסעיף 4ב לכללים העיקריים -  

(1)  במקום סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב) כמות המים במ"ק המוכרת לספק מקומי לשנה העוקבת, תחושב כמכפלת 
1.05 בסך כל מספר הנפשות שדיווח הספק המקומי לפי סעיף קטן (א) או שקבע 
מנהל הרשות הממשלתית לפי סעיף קטן (ד), לפי העניין, ובמכפלת 42, בהפחתה 
לבין  הנוכחית  לשנה  עד  המקומי  לספק  שהוכרה  המים  כמות  בין  ההפרש  של 
כמויות שהוא דיווח על מכירתן בפועל ושהיה זכאי למכור לצרכניו, לפי כללים 
אלה בתעריף האמור בסעיף 4(1)(1.1), לפי סעיף קטן (א) או הכמות שקבע מנהל 
הרשות לפי סעיף קטן (ד), לפי העניין ובחישוב מצטבר לגבי השנים הקודמות החל 

ביום התחילה (להלן - כמות מוכרת לספק מקומי).";  

(2) בסעיף קטן (ה), בסופו יבוא "ואולם לגבי ספק מקומי שהגיש דוח במועד מאוחר 
סיום השנה העוקבת, תהיה כמות המים המוכרת, בהפחתת כמות המים  וטרם  יותר 

המיוחסת לתקופה שלגביה לא ניתן דיווח במועד." 
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1 ס"ח התשי"ט, עמ' 169; התשס"ו, עמ' 331.

2 ק"ת התשנ"ד, עמ' 885; התשע"א, עמ' 119 ועמ' 400.


