תקנות בריאות העם (מכשירים רפואיים מיוחדים) (תיקון) ,התשע"ג2013-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 65ב( )3ו–( )5לפקודת בריאות העם ,11940 ,בהסכמת שר
האוצר ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה  :
 .1בתוספת לתקנות בריאות העם (מכשירים רפואיים מיוחדים) ,התשנ"ד- 21994-

תיקון התוספת

( )1בפרט (3א) ,בטור "שיעור המכשירים לנפש" ,במקום " " 1:410,000יבוא" ;"1:371,000
()2

בפרט - 4
(א) בטור "תנאים נוספים" ,במקום "מכשיר נוסף במקום שאינו מרכז כאמור"
יבוא "שני  מכשירים נוספים במקומות שאינם מרכז כאמור";
(ב)

()3

בטור "שיעור המכשירים לנפש" ,במקום " "1:1000000יבוא;"1:880000 :

בפרט    - 7
(א) בטור "תנאים נוספים" ,בסופו יבוא "וכן בבתי חולים כלליים שאושרו על ידי
המנהל כמרכזים לווייניים להקרנות בפיקוח מרכז להקרנות";  
(ב)

בטור "שיעור המכשירים לנפש" -
( )1בפרט משנה (א)  ,במקום " 1עד  4מכשירים" יבוא " 1עד  5מכשירים"  
ובמקום "במרכז להקרנות בירושלים יהיו  1עד  5מכשירים" יבוא "במרכז
להקרנות בירושלים יהיו  1עד  7מכשירים";
()2

בסופו יבוא:
"(ד) המנהל רשאי לאשר ,נוסף על האמור בפסקאות משנה (א) עד (ג),
שני מכשירים במרכזים לווייניים להקרנות בפיקוח מרכז להקרנות".

ט"ז בשבט התשע"ג ( 27בינואר )2013
(חמ )3-2066

       ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה ושר הבריאות

_________
1
2

ע"ר תוס'  ,1עמ'  ;191ס"ח התשס"ד ,עמ' .94
ק"ת התשנ"ד ,עמ'  ;1232התשס"ז ,עמ' .354

כללי המים (השימוש במים באזור קיצוב) (תיקון) ,התשע"ג2013-
  בתוקף סמכותה לפי סעיף  37לחוק המים ,התשי"ט( 11959-להלן  -החוק) ,ולאחר שקוימו
הוראות סעיפים  40ו–124יח(ד) לחוק ,קובעת מועצת הרשות הממשלתית את הכללים האלה:
.1

בסעיף  1לכללי המים (השימוש במים באזור קיצוב) ,התשל"ו( 21976-להלן  -הכללים תיקון סעיף 1

העיקריים) ,בסופו יבוא:
""תעריף מופחת"  -כל תעריף הנקוב בסעיף  7לכללי המים (תעריפי מים המסופקים
מאת מקורות) ,התשמ"ז ,31987-למעט התעריפים הנקובים בפסקאות ,3.1.1.2
3.1.1.2א3.1.1.2 ,ב ,ו– 3.1.2.2.7בסעיף ()3(7ב) לכללים האמורים".
_________
1
2
3

ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;169התשס"ו ,עמ' .331
ק"ת התשל"ו ,עמ'  ;2415התשע"א ,עמ' .750
ק"ת התשמ"ז ,עמ'  ;1109התשע"ג ,עמ' .341
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החלפת סעיף 15א  .2במקום סעיף 15א לכללים העיקריים יבוא:
"התאמת חיוב
לכמות הצריכה

15א( .א) קיבל מנהל הרשות הממשלתית מספק ,הרוכש מים
מספק אחר ,דיווח על אספקת המים לפי סעיף  ,6יחליט מנהל
הרשות הממשלתית מהן הכמויות שסופקו בפועל למטרת
צורכי בית ויודיע לספק ,שסיפק את המים לספק ,לערוך את
חשבון המים לפי כמות זו.
(ב) לא העביר ספק את הדיווח במועד הנקוב בסעיף  ,6יחליט
מנהל הרשות הממשלתית מהן הכמויות שסיפק הספק למטרות
השונות לפי סעיף (6ה) ויודיע לספק המספק מים לספק האמור
לערוך את חשבון המים לפי הכמות שעליה החליט.
(ג) קיבל ספק המספק מים לספק אחר הודעה לפי סעיף
קטן (א) או (ב) ,יתקן את חיובי המים ויערכם לפי הכמויות
הנקובות בהודעת מנהל הרשות הממשלתית".

הוספת סעיפים
15ב ו–15ג

 .3אחרי סעיף 15א לכללים יבוא:
"המשמעות הכספית 15ב .כמות המים שקבע מנהל הרשות הממשלתית ברישיון
לקביעת כמות
ככמות מים לאספקה בתעריף מופחת ,תשמש לצורך עריכת
לאספקה בתעריף
ההתחשבנות במהלך שנת האספקה.
מופחת
תיקון חשבונות
המים לפי צריכה
בפועל

תחולה

15ג .קיבל מנהל הרשות הממשלתית מבעל רישיון ,שנקבעה
לצרכניו הקצאה של מים לתעשייה ,לגינון ציבורי או
לחקלאות ,דיווח לפי סעיף  6על כמות המים שסיפק
לצרכנים אלה ,והתברר כי כמות המים שסופקה שונה
מהכמות שנקבעה לספק לאותה מטרה ,יודיע מנהל הרשות
הממשלתית לספק המים שסיפק את המים לערוך את חשבון
המים לפי הכמויות שיחליט כי סופקו בפועל למטרות אלה;
אין בהוראות סעיף זה או בהחלטת מנהל הרשות הממשלתית
לפיו כדי להתיר לספק או לכל אדם לספק מים שלא לפי
תנאי הרישיון".

 .4תחולתם של כללים אלה על דיווחי אספקה שיתקבלו בשנת  2013ואילך  .
ד' באדר התשע"ג ( 14בפברואר )2013
(חמ )3-1179
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א ל כ ס נ ד ר ק ו ש ני ר
יושב ראש מועצת הרשות
             הממשלתית למים ולביוב
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