
 

     
 מועצת הרשות

 

מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב פונה לציבור בהזמנה 
תעריפים לעניין  לתקן כלליםלהשמיע עמדתו בדבר הכוונה 

 2018 בשנת
 

 הכללים כלהלןת ובטיוטדנה מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב  16.10.2017בישיבתה מיום 
 :לשמיעת עמדות הציבור ןמפרסואת ואישרה 

 
  ,)כללי תאגידי מים וביוב )חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת מים או ביוב( )תיקון

 ;2017 -התשע"ח 
  ,)כללי תאגידי מים וביוב )תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב( )תיקון

 ;2017 –התשע"ח 
 2017 -()תיקון(, התשע"ח כללי תאגידי מים וביוב )דמי הקמה למערכות מים ולמערכות ביוב; 
  .2017 -(, התשע"ח 2כללי המים )חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה()תיקון מס 
  2017 -כללי המים )תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים()תיקון(, התשע"ח; 
  2017 -כללי המים )תעריפי מים המסופקים מאת מקורות()תיקון(, התשע"ח ; 
 יפים לשירותי ביוב שמספקים איגודי ערים לביוב()תיקון(, התשע"ח כללי איגודי ערים )תער– 

2017; 
  ו 2009כללי ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים-

()תעריפי שירותי מים וביוב ברשויות מקומיות שאינן רשויות מקומיות בלא תאגיד ואשר 2010
 ;2017 -חברה()תיקון(, התשע"ח טרם העבירו את שירותי המים והביוב ל

 
ת הכללים באתר האינטרנט של הרשות הממשלתית למים ולביוב, בעמוד מועצת וניתן לעיין בטיוט
 )לשונית "כללים לשמיעת עמדות הציבור"(. www.water.gov.ilהרשות בכתובת 

 
בכתב בלבד  ת הכלליםוהרשות את עמדתו בנוגע לטיוטהציבור מוזמן להביא בפני מועצת 

 . council@water.gov.ilאו בדוא"ל לכתובת  6369750-03באמצעות פקס שמספרו 
 

 .12:00בשעה  12.11.2017-א' היום לא יאוחר מעל העמדות להגיע למזכירות המועצה 
 

 .03-6369600/5קבלת עמדתו עד המועד האמור בטלפון שמספרו: מוצע לשולח לוודא 
 

המגיש יציין בפתח נייר העמדה את מי הוא מייצג. רשות המים תהא רשאית, על פי שיקול דעתה, 
להזמין חלק ממגישי העמדות להציג את עמדתם בפני הצוות המקצועי ברשות המים או בפני 

 מליאת המועצה.
 

בתוכן המסמכים שיוגשו לה במסגרת הליך זה לצורך גיבוש רשות המים רשאית להשתמש 
עמדתה, לפני הגשתה לאישור המועצה, וכן לפרסמם באתר האינטרנט של הרשות. יובהר, כי עצם 

 הגשת מסמך העמדה כתגובה לפניה זו מהווה הסכמה לפרסום, כאמור.
 

 מזכירות המועצה
 18.10.2017פורסם באתר האינטרנט של הרשות ביום 
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