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תקנותהגליל)תשלוםסובסידיותלבעלימכסות()תיקון(,התשע"ג-2013

בתוקף סמכותנו לפי סעיף 2)ד()2( לחוק הגליל, התשמ"ח-11988, אנו מתקינים תקנות 
אלה: 

בתקנות הגליל )תשלום סובסידיות לבעלי מכסות(, התשנ"ח-21998 )להלן - התקנות    1
העיקריות(, במקום התוספת השנייה יבוא: 

"תוספתשנייה
)תקנות 1 ו–2(

העלותהתחשיביתלייצורטוןפטימים

טור א'
גורם ייצור

טור ב'
עלות בשקלים 

חדשים לטון
טור ג'

מדד עדכון או מחיר עדכון

טור ד'
מדד בסיס או 

מחיר )מרס 2013(

מדד מחירי תשומות נבחרות של ענף החקלאות 4,795)1( מזון
- תערובות: תערובת לתרנגולות פיטום

244 9

מחיר אפרוח, שעליו הנמוך מבין -1,365)2( אפרוחים
יודיע המנהל מזמן לזמן;

3 082

מדד מחירי תשומות 
בחקלאות - תשומות 

בבעלי חיים

183 3

)3( תרופות, הון 
חוזר ושונות

מדד מחירי תשומה בחקלאות, שעליו יודיע 652
המנהל מזמן לזמן

171

מדד המחירים לצרכן - לפי קבוצת צריכה 450)4( חימום
משנית: גז

101 6

יודיע 307)5( עבודת אדם שעליו  בחקלאות,  עבודה  יום  מחיר 
המנהל מזמן לזמן

572 61

מדד המחירים לצרכן - לפי קבוצה ראשית: 148)6( מינהלה
תחבורה ותקשורת )50%(;

109 49

מדד מחירי תשומה בחקלאות - מסים 
ואגרות )50%(

129 4

מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים - כללי 327)7( החזר הון
;)70%(

138 65

מדד מחירי תשומה בחקלאות - מכונות, 
רכב, ציוד, חלפים וכלי עבודה: מכונות 

וציוד במבנים לבעלי חיים )30%(

141 2

סך הכול עלות ייצור תחשיבית - 7,820 שקלים חדשים"

ט' בתמוז התשע"ג )17 ביוני 2013(
)חמ 3-2826(

ד י פ ל ר  י א י
שר האוצר

ר י מ ש ר  י א י
שר החקלאות ופיתוח הכפר

__________
ס"ח התשמ"ח, עמ' 22   1

ק"ת התשנ"ח, עמ' 313; התשס"ד, עמ' 148; התשע"ב, עמ' 608   1

החלפת התוספת 
השנייה
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צוהמועצותהמקומיות)מועצותאזוריות()זבולון,תיקון(,התשע"ג-2013

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו–2 לפקודת המועצות המקומיות1, אני מצווה לאמור:

התשי"ח-21958,   אזוריות(,  )מועצות  המקומיות  המועצות  לצו  הראשונה  בתוספת    1
בפרט )כב( יבוא: 

התשע"ג בשבט  י"ט  ביום  הפנים  שר  ביד  "והחתום  אחרי  "מפה",  בהגדרה   )1( 
 1:10,000 של  מידה  בקנה  הערוך  בתשריט  שתוקנה  "וכפי  יבוא   ")2013 בינואר   30(

והחתום ביד שר הפנים ביום א' בתמוז התשע"ג )9 ביוני 2013(";

במקום השטח המתואר בטור ב' לצד היישוב "כפר ביאליק" יבוא:  )2(

"גושים 10235, 11536, 11537, 11558, 11839 - בשלמותם;

גוש 10231 - פרט לחלקות 110, 123, 124;

גוש 10233 - פרט לחלקה 61;

גוש 10236 - חלק מחלקה 189 כמסומן במפה;

גוש 10237 - פרט לחלק מחלקה 21 כמסומן במפה;

גוש 11546 - פרט לחלק מחלקה 27 כמסומן במפה;

גוש 11560 - חלקות 2 עד 12, 15 עד 25, 27 עד 29, 32 עד 55, 83 עד 90 וחלק 
מחלקה 56 כמסומן במפה;

גוש 11561 - חלקות 53 עד 55, 72, 73;

גוש 11589 - חלק מחלקה 195 כמסומן במפה;

גוש 11590 - חלקה 218;

גוש 11850 - חלקה 5 וחלק מחלקות 3, 6 כמסומן במפה";

בשטח המתואר מתחת לקו -  )3(

בקטע המתחיל במילים "גושים 10295" ומסתיים במילים "17176 - בשלמותם", 
במקום  "11540, 11592, 11953" יבוא "11592, 11593";

אחרי "גוש 11358 חלק מחלקות 6, 10 כמסומן במפה" יבוא:

"גוש 11540 - חלקות 2, 3, 15, 19 עד 87, 89, 93, 97, 102, 103, 114, 131 עד 
134, 140, 142, 145 עד 151 וחלק מחלקות 4, 5, 9, 14, 16 עד 18, 90, 94, 98, 

101, 104, 105, 112, 113, 120, 141, 143 כמסומן במפה;";

במקום "גוש 11596 פרט לחלקה 1" יבוא:

"גוש 11596 - חלקות 12, 14 עד 42, 56 עד 86  וחלק מחלקות 10, 11, 13, 43, 
54, 55, 87 עד 89, 93, 94 כמסומן במפה;" 

א' בתמוז התשע"ג )9 ביוני 2013(
)חמ 3-136(

ר ע ס ן  ו ע ד ג  
שר הפנים  

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256   1

ק"ת התשי"ח, עמ' 1256; התשס"ו, עמ' 254; התשע"ב, עמ' 689   2

תיקון פרט )כב( 
בתוספת הראשונה



אכרזהעלעירייתקריתביאליק)תיקון(,התשע"ג-2013

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לפקודת העיריות1, ולאחר עיון בתסקיר של ועדת החקירה 
בהתאם לסעיף האמור, אני מכריז לאמור:

באכרזה על עיריית קרית ביאליק, התשל"ו-21976, במקום התוספת יבוא:   1

"תוספת
)סעיף 1(

האזור שתושביו יהיו עיריית קרית ביאליק כולל גושים וחלקות רישום כלהלן:

"הגושים 10239, 10418, 10419, 10422, 10431, 10432, 10433, 10442, 10445, 10446, 10457, 
 ,11538  ,11535  ,11534  ,11533  ,11532  ,11531  ,11530  ,11529  ,10496  ,10495  ,10490
 ,12583  ,12582  ,12581  ,11557  ,11556  ,11555  ,11554  ,11553  ,11552  ,11551  ,11550

12584 - בשלמותם;

גוש 10160 - חלקות 6 עד 12;

גוש 10236 - פרט לחלק מחלקה 189 כמסומן במפת שטח שיפוט קרית ביאליק הערוכה 
בקנה מידה  1:10,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום א' בתמוז התשע"ג )9 ביוני 
2013(, ושהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על 

מחוז חיפה ובמשרד עיריית קרית ביאליק )להלן - המפה(;

גוש 10237 - חלק מחלקה 21 כמסומן במפה;

גוש 10417 - חלקה 10;

גוש 10440 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 10441 - חלק מחלקות 3, 6 כמסומן במפה;

גוש 11540 - חלקות 91, 92, 95, 96, 99, 100, 106 עד 111, 116 עד 119, 121 עד 129, 135 
עד 139, 144 וחלק מחלקות 4, 5, 9, 14, 16 עד 18, 90, 94, 98, 101, 104, 105, 112, 

113, 120, 141, 143 כמסומן במפה;

גוש 11545 - חלק מחלקה 3 כמסומן במפה;

גוש 11546 - חלק מחלקה 27 כמסומן במפה;

גוש 11560 - חלקות 58 עד 61, 64 עד 67, 70 עד 72, 74 עד 81 וחלק מחלקה 56 כמסומן 
במפה;

גוש 11561 - פרט לחלקות 51 עד 61, 72, 73 וחלק מחלקה 62 כמסומן במפה;

גוש 11588 - חלק מחלקה 33 כמסומן במפה;

גוש 11589 - פרט לחלק מחלקה 195 כמסומן במפה;

גוש 11590 - פרט לחלקה 218;

גוש 11596 - חלקות 2 עד 9, 44 עד 53, 90 עד 92 וחלק מחלקות 10, 11, 13, 43, 54, 55, 
87 עד 89, 93, 94 כמסומן במפה;

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197   1

ק"ת התשל"ו, עמ' 1854; התשס"ז, עמ' 172   2

החלפת התוספת
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גוש 11850 - חלקות 2, 4 וחלק מחלקות 3, 6 כמסומן במפה;

גוש 18076 - חלק מחלקה 3 כמסומן במפה "

א' בתמוז התשע"ג )9 ביוני 2013(
)חמ 3-1926(

ר ע ס ן  ו ע ד ג  
שר הפנים  

כלליתאגידימיםוביוב)חישובעלותשירותימיםוביובוהקמתמערכת
מיםאוביוב()תיקוןמס'3(,התשע"ג-2013

התשס"א-12001  וביוב,  מים  תאגידי  לחוק  ו–103   101 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
)להלן - החוק(, ולאחר שקוימו הוראות סעיף 107 לחוק, קובעת מועצת הרשות הממשלתית 

למים ולביוב כללים אלה:

בסעיף 10 לכללי תאגידי מים וביוב )חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת    1
)ב(  קטן  סעיף  במקום  העיקריים(,  הכללים   - )להלן  התש"ע-22009  ביוב(,  או  מים 

יבוא: 

")ב( עלויות תפעול ומינהלה מוכרות יהיו -

לשירותי מים של חברה -  )1(

לשירותי ביוב של חברה -  )2(

"   

בסעיף 36 לכללים העיקריים -    2
בסעיף קטן )א(, במקום "כ"ב בתמוז התשע"ג )30 ביוני 2013(" יבוא "כ"ח בטבת   )1(

התשע"ד )31 בדצמבר 2013("; 

בסעיף קטן )ב(, במקום "י"ח בטבת התשע"ג )31 בדצמבר 2012(" יבוא "כ"ח בטבת   )2(
התשע"ד )31 בדצמבר 2013("  

בתוספת הראשונה לכללים העיקריים, בפרט 20, במקום "895 2" יבוא "889 2" ובמקום    3
"443 2" יבוא "438 2"  

בתוספת השנייה לכללים העיקריים, בפרט 20, במקום "928 2" יבוא "957 2" ובמקום    4
"538 2" יבוא "534 2" 

בתוספת השלישית, לכללים העיקריים, בפרט 20, במקום "053 3" יבוא "062 3" ובמקום    5
"487 2" יבוא "489 2" 

תחילתם של כללים אלה, למעט האמור בסעיף קטן )ב(, ביום כ"ג בתמוז התשע"ג  )א(    6
)1 ביולי 2013(    

__________
ס"ח התשס"א, עמ' 454; התשס"ו, עמ' 344   3

ק"ת התש"ע, עמ' 418; התשע"ג, עמ' 312 ועמ' 346 )661(   2

תיקון סעיף 36

תיקון התוספת 
הראשונה

תיקון התוספת 
השנייה

תיקון התוספת 
השלישית

תחילה

תיקון סעיף 10
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אלה לכללים   1 בסעיף  כנוסחו  העיקריים  לכללים  10)ב(  סעיף  של  תחילתם   )ב( 
בטבת  י"ט  ביום  אלה  לכללים   )2(2 בסעיף  כנוסחו  העיקריים  לכללים  36)ב(  סעיף 

התשע"ג )1 בינואר 2013(  

י"ט בתמוז התשע"ג )27 ביוני 2013(
)חמ 3-3869(

ר ני ש ו ק ר  ד נ ס כ ל א                                                    
                                                     יושב ראש מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב

כלליתאגידימיםוביוב)חישובעלותשירותימיםוביובוהקמתמערכת
מיםאוביוב()הוראתשעה(,התשע"ג-2013

התשס"א-12001  וביוב,  מים  תאגידי  לחוק  ו–103   101 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
)להלן - החוק(, ולאחר שקוימו הוראות סעיף 107 לחוק, קובעת מועצת הרשות הממשלתית 

למים ולביוב כללים אלה:

על אף האמור בסעיף 23)ב( ו–)ג( לכללי תאגידי מים וביוב )חישוב עלות שירותי מים    1
תשלח  לא  החברה   2013 בשנת  התש"ע-22009,  ביוב(,  או  מים  מערכת  והקמת  וביוב 
המתגוררות  הנפשות  מספר  על  לחברה  לדווח  חובתו  בדבר  לצרכן  בדואר  הודעה 

ביחידת הדיור ולא תראה את הצרכן כאילו לא השיב לה 

י"ט בתמוז התשע"ג )27 ביוני 2013(
)חמ 3-3869(

ר ני ש ו ק ר  ד נ ס כ ל א                                                    
__________                                                     יושב ראש מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב

ס"ח התשס"א, עמ' 454; התשס"ו, עמ' 344   1
ק"ת התש"ע, עמ' 418; התשע"ג, עמ' 312, עמ' 346 )661( ועמ' 1429   2

כלליהמים)תעריפימיםהמסופקיםמאתמקורות()תיקוןמס'2(,התשע"ג-2013

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

ולביוב כללים אלה:

בסעיף 7 לכללי המים )תעריפי מים המסופקים מאת מקורות(, התשמ"ז-21987 )להלן    1
- הכללים העיקריים( -       

בפסקה )1(, במקום פסקת משנה 9 1 1 יבוא:    )1(

" 9 1 1 תעריף לכמות מים נחרגת - 

בפסקת  ג'  לכמות  מהתעריף   125%  -  30% על  עולה  שאינו  בשיעור   )1(
משנה 7 1 1;

7)3()ב(  משנה  בפסקת  הנקוב  התעריף   -  30% על  שעולה  בשיעור   )2(
בפסקת משנה 2 1 1 3;";  

בפסקה )2(4, במקום פסקת משנה )2( יבוא:  )2(

     ;" R2 - 8% בשיעור שעולה על  )2("

בפסקה )3()ב(, בפסקת משנה 2 3, במקום פסקת משנה )3( יבוא:  )3(

תיקון סעיף 7

הוראת שעה

__________
ס"ח התשי"ט, עמ' 169; התשס"ו, עמ' 331   1

ק"ת התשמ"ז, עמ' 1109; התשע"ג, עמ' 341 )661(   2
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מים שמליחותם מעל 400 מיליגרם כלור לליטר ושהרכבם מונע שימוש בהם   )3("
ב–71%  הנמוך  תעריף   - מליחים  מים  שהם  אישר  הרשות  ומנהל  שתייה,  כמי 
מ–R2 ואולם אם סופקו המים חלף כמות מוכרת לפי פסקת משנה 1 1 1 3 יהיה 

  ";R2–התעריף נמוך ב–91% מ

0873 0 ש"ח למ"ק  8 לכללים העיקריים, בסעיף קטן )א(, המילים "וסכום של  בסעיף    2
שסופקו לחקלאות;" - יימחקו  

בתמוז כ"ג  ביום  )ב(,  קטן  בסעיף  האמור  למעט  אלה,  כללים  של  תחילתם  )א(    3 
התשע"ג )1 ביולי 2013(     

לכללים   )3(1 בסעיף  כנוסחו  העיקריים  לכללים  7)3()ב(2 3)3(  סעיף  של  תחילתם  )ב( 
אלה וסעיף 8)א( לכללים העיקריים כנוסחו בסעיף 2 לכללים אלה, ביום י"ט בטבת 

התשע"ג )1 בינואר 2013(     

י"ט בתמוז התשע"ג )27 ביוני 2013(
)חמ 3-3869(

ר ני ש ו ק ר  ד נ ס כ ל א                                                    
                                                     יושב ראש מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב

כלליהמים)תעריפימיםשמספקיםספקיםמקומיים()הוראתשעה(,
התשע"ג-2013

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

ולביוב כללים אלה:

ספקים  שמספקים  מים  )תעריפי  המים  לכללי  ו–)ג(  4א)ב(  בסעיף  האמור  אף  על    1
לצרכן  בדואר  הודעה  ישלח  לא  מקומי  ספק   2013 בשנת  התשנ"ד-21994,  מקומיים(, 
בדבר חובתו לדווח לספק המקומי על מספר הנפשות המתגוררות ביחידת הדיור ולא 

יראה את הצרכן כאילו לא השיב לה 

י"ט בתמוז התשע"ג )27 ביוני 2013(
ר)חמ 3-29-ת1( ני ש ו ק ר  ד נ ס כ ל א

                                                     יושב ראש מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב         
__________

ס"ח התשי"ט, עמ' 169; התשס"ו, עמ' 331   1
ק"ת התשנ"ד, עמ' 885; התשע"ג, עמ' 312, עמ' 344 ועמ' 1431   2

כלליהמים)תעריפימיםשמספקיםספקיםמקומיים()תיקוןמס'3(,
התשע"ג-2013

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

ולביוב כללים אלה:

התשנ"ד-21994  מקומיים(,  ספקים  שמספקים  מים  )תעריפי  המים  לכללי   4 בסעיף    1
)להלן - הכללים העיקריים( -    

בפסקה )1( -    )1(

תיקון סעיף 8

תחילה

תיקון סעיף 4

הוראת שעה

__________
ס"ח התשי"ט, עמ' 169; התשס"ו, עמ' 331   1

ק"ת התשנ"ד, עמ' 885; התשע"ג, עמ' 312 ועמ' 344   2
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)א(  בפסקת משנה )1 1(, במקום "036 3" יבוא "111 3";

בפסקת משנה )2 1(, במקום "953 3" יבוא "083 4"; )ב( 

שקלים   3 117" יבוא  מעוקב"  למטר  חדשים  שקלים   3 063" במקום   ,)2( בפסקה   )2(
חדשים למטר מעוקב";  

בפסקה )3(, בפסקת משנה )2 3(,  במקום "235 0" יבוא "239 0";    )3(

בפסקה )4(, במקום "ולכל כמות נחרגת, לפי סעיף 7)2(3" יבוא "ולכל כמות נחרגת,   )4(
לפי סעיף 7)2(2";  

בפסקה )5(3 5, במקום "הנקוב בסעיף )7()3()ב( 2 1 1 3 בכללי מקורות" יבוא "הקבוע   )5(
בסעיף 7)3()ב( בפסקת משנה 2 1 1 3 בכללי מקורות"   

בסעיף 5 לכללים העיקריים -       2
בסעיף קטן )א(, במקום "088 0" יבוא "090 0";   )1(

בסעיף קטן )ב(, במקום "סכום של  42 0 שקלים חדשים למ"ק" יבוא "סכום של 43 0   )2(
שקלים חדשים למ"ק"   

תחילתם של כללים אלה ביום כ"ג בתמוז התשע"ג )1 ביולי 2013(      3
י"ט בתמוז התשע"ג )27 ביוני 2013(

)חמ 3-29-ת1(

ר ני ש ו ק ר  ד נ ס כ ל א                                                       
                                                     יושב ראש מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב

כלליתאגידימיםוביוב)תעריפיםלשירותימיםוביובוהקמתמערכות
מיםאוביוב()תיקוןמס'2(,התשע"ג-2013

התשס"א-12001  וביוב,  מים  תאגידי  לחוק  ו–103   102 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
מועצת  לחוק, קובעת  ו–107  ו–)ו(  102)ב(  סעיפים  הוראות  שקוימו  ולאחר  החוק(,   - )להלן 

הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:

בסעיף 12)א( לכללי תאגידי מים וביוב )תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות    1
בתמוז  "כ"ב  במקום  העיקריים(,  הכללים   - )להלן  התש"ע-22009  ביוב(,  או  מים 

התשע"ג )30 ביוני 2013(" יבוא "כ"ח בטבת התשע"ד )31 בדצמבר 2013("  

בתוספת הראשונה לכללים העיקריים, בפרט )20(, במקום "994 2" יבוא "385 3" ובמקום    2
"391 3" יבוא "787 3" 

בתוספת השנייה לכללים העיקריים, במקום פרט )10( יבוא:   3

הסכום בשקלים חדשים

")10( הולכת מים או ביוב בתחומי החברה 
בעבור ספק ובאישור מנהל הרשות הממשלתית 

לפי סעיף 2)ב( לכללי חישוב עלות  -    

11א  סעיף  לפי  החישוב  תוצאת 
לפי  עלות,  חישוב  בכללי  או 11ב, 

העניין"

תחילתם של כללים אלה ביום כ"ג בתמוז התשע"ג )1 ביולי 2013(    4
י"ט בתמוז התשע"ג )27 ביוני 2013(

ר)חמ 3-3873( ני ש ו ק ר  ד נ ס כ ל א                                                       
                                                    יושב ראש מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב

תיקון סעיף 5

תחילה

תיקון סעיף 12

תיקון התוספת 
הראשונה

תיקון התוספת 
השנייה

תחילה

__________
ס"ח התשס"א, עמ' 454; התשס"ו, עמ' 344   1
ק"ת התש"ע, עמ' 442; התשע"ג, עמ' 334     2




