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צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירי שירותי עגינה ודמי שירותים 
לנוסע לכלי שיט קטנים במעגנת "שביט"( )תיקון(, התשע"ז-2017

בתוקף סמכותנו לפי סעיף 12 לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-11996 
)להלן - החוק(, בהתאם לסעיף 27 לחוק רשות הספנות והנמלים, התשס"ד-22004, ובהמלצת 

ועדת המחירים לפי סעיף 13 לחוק, אנו מצווים לאמור:

בסעיף 1 לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירי שירותי עגינה ודמי שירותים   .1
לנוסע לכלי שיט קטנים במעגנת "שביט"(, התשס"ט-32009 )להלן - הצו העיקרי( - 

לפני ההגדרה "כלי שיט קטן" יבוא:  )1(

""הספנה" - הוצאת כלי שיט מהים ליבשה לצורכי בדיקה, טיפול או תחזוקה 
והחזרתו לים;

לרבות  לדיג  שלו  השיט  רישיון  פי  על  המיועד  שיט  כלי   - לדיג"  שיט  "כלי 
באמצעות מכמורת;";

בהגדרה "כלי שיט קטן", במקום פסקה )1( יבוא:  )2(

")1( כלי שיט לדיג";

אחרי ההגדרה "כלי שיט קטן" יבוא:  )3(

""כלי שיט קטן מסחרי" - כלי שיט קטן שאינו אחד מאלה:

כלי שיט המשמש למטרות פרטיות כהגדרתו בחוק הספנות )ימאים(,   )1(
התשל"ג-41973;

כלי שיט המוגבל ברישיון השיט שלו לאימונים ימיים בלבד;";  )2(

במקום ההגדרה "שירותי עגינה" יבוא:  )4(

""שירותי עגינה" -  השירותים הניתנים לכלי שיט קטן העוגן במעגנת "שביט" 
שבתחום נמל חיפה, למעט שירותי אספקת חשמל ומים לכלי שיט ושירות 

שימוש במנוף לצורך הספנה )להלן - שירות הספנה(;".

במקום סעיף 2 לצו העיקרי יבוא:  .2

"מחיר שירותי 
עגינה לכלי 

שיט קטן ומחיר 
שירותים נוספים 

לכלי שיט

2. )א( על אף האמור בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים  
)שירותי נמל(, התש"ע-52010, ובתקנה 194 לתקנות הנמלים, 

התשל"א-61971 - 

בעד שירותי עגינה לכלי שיט קטן ישולם מחיר   )1(
אורך  לפי  בתוספת,   1 בפרט  כמפורט  עגינה  שירותי 

ורוחב כלי השיט;

בעד שירותי אספקת חשמל  ומים, ובעד שירות   )2(
"שביט"  במעגנת  העוגן  קטן  שיט  לכלי  הספנה 
שבתחום נמל חיפה, ישולם מחיר כמפורט בפרטים 2 

עד 4 לתוספת, בהתאמה;

1  ס"ח התשנ"ו, עמ' 192.

2 ס"ח התשס"ד, עמ' 456.

3 ק"ת התשס"ט, עמ' 1359; התשע"א, עמ' 1190.

4 ס"ח התשל"ג, עמ' 329.

5 ק"ת התש"ע, עמ' 1074; התשע"ד, עמ' 964.

6 ק"ת התשל"א, עמ' 306.

תיקון סעיף 1

החלפת סעיף 2
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בעד שירותי אספקת חשמל ומים לכלי שיט לדיג   )3(
ישולם  חיפה  נמל  שבתחום  "שביט"  במעגנת  העוגן 

מחיר כמפורט בפרטים 2 ו–3 לתוספת.

לאספקת  המחיר  למעט  בתוספת,  הנקובים  המחירים  )ב( 
שירותי מים, אינם כוללים מס ערך מוסף לפי חוק מס ערך 
מוסף  ערך  מס  עליהם  להוסיף  ויש  התשל"ו-71975,  מוסף, 

בהתאם להוראות החוק האמור."

בסעיף 3 לצו העיקרי, במקום סעיף קטן )א( יבוא:   .3
חשמל  אספקת  שירותי  בעד  המחירים  למעט  בתוספת,  הנקובים  ")א( המחירים 
של  השינוי  שיעור  לפי  השינוי(,  יום   - )להלן  שנה  כל  של  בינואר  ב–1  ישתנו  ומים, 
מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן - המדד( בחודש 
נובמבר שקדם ליום השינוי, לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם ליום השינוי 
הקודם, ולעניין יום השינוי הראשון שלאחר תחילתו של צו פיקוח על מחירי מצרכים 
ושירותים )מחירי שירותי עגינה ודמי שירותים לנוסע לכלי שיט קטנים במעגנת "שביט"( 

)תיקון(, התשע"ז-82016 - לעומת המדד שפרסמה בחודש נובמבר 2015."

במקום התוספת לצו העיקרי יבוא:  .4

"תוספת
)סעיף 2(

בעד שירותי עגינה ישולם המחיר בשקלים חדשים כמפורט להלן:  .1

בעד כלי שיט קטן שרוחבו עד 3.75 מטרים, למעט כלי שיט קטן מסחרי:  )1(

ליוםלשבוע לחודשלשנהאורך כלי השיט במטרים

5,06949624776עד 6 מטרים

797765811לכל מטר נוסף או חלקו

מסחרי,  קטן  שיט  כלי  למעט  מטרים,   3.75 מעל  שרוחבו  קטן  שיט  כלי  בעד   )2(
ישולם מחיר כאמור בפסקה )1( בתוספת אחוזים כמפורט להלן:

התוספת באחוזיםרוחב כלי השיט במטרים

3.7625% עד 4.49

4.550% עד 5.49

5.575% ומעלה

ו–)2(   )1( בפסקאות  הנקובים  המחירים  יחולו  מסחרי  קטן  שיט  כלי  בעד   )3(
בתוספת 50%.

במעגנה,  החשמל  בעמדות  המשתמש  שיט  לכלי  חשמל  אספקת  שירותי  בעד   .2
ישולם לפי צריכה בפועל, סך לקילוואט שעה )קוט"ש(, בהתאם לתעריף החשמל 

הכללי שמפרסמת חברת החשמל לישראל בע"מ בתוספת 20%. 

תיקון סעיף 3

החלפת התוספת

ס"ח התשל"ו, עמ' 52.  7

8 ק"ת התשע"ז, עמ' 648.
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מ"ק(,   - )להלן  מעוקב  למטר  סך  ישולם  שיט  לכלי  מים  אספקת  שירותי  בעד   .3
 ,20% בתוספת  המים  רשות  ידי  על  המפורסם  לעסקים  המים  לתעריף  בהתאם 
בהתאם לכמות המים השנתית המיוחסת לכלי השיט לפי אורכו כמפורט להלן:

כמות שנתית )במ"ק(אורך כלי השיט במטרים 

10)א( עד 8 מ'

17 )ב( 8.01 עד 11מ'

25)ג( 11.01מ' ומעלה

בעד שירות הספנה לכלי שיט ישולם סך של 53 שקלים חדשים לכל מטר רבוע   .4
של כלי השיט )אורך מרבי * רוחב מרבי(, בתוספת של 2.2 שקלים חדשים לכל יום 

שהייה במספנה מעבר ל–7 ימי שהייה ראשונים."

התחילה(  יום   - )להלן   )2017 בינואר   1( התשע"ז  בטבת  ג'  ביום  זה  צו  של  תחילתו   .5
ואולם תחילתו של פרט 1 לתוספת לצו העיקרי, כנוסחו בסעיף 4 לצו זה, ביום י"ד 

בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018(.

התשע"ח בטבת  י"ג  יום  עד  התחילה  שמיום  בתקופה  זה,  בצו  האמור  אף  על   .6 
כנוסחו  העיקרי,  לצו  לתוספת   1 בפרט  כאמור  המחירים  יחולו   )2017 בדצמבר   31(

בסעיף 4 לצו זה, בהפחתה של 25%.

כ"ח בטבת התשע"ז )26 בינואר 2017(
)חמ 3-2722-ת2(
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