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30 במרס 76372016כ' באדר ב' התשע"ו

עמוד

902 צו תכנון משק החלב )קביעת היקף הייצור המקומי הכולל לשנת 2016( )תיקון(, התשע"ו-2016                         

902 תקנות למניעת מפגעים סביבתיים )תביעות אזרחיות( )שינוי התוספת לחוק(, התשע"ו-2016                             

צו אכרזה גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה )גן לאומי הרי יהודה( )תיקון(, 
902 התשע"ו-2016                                                                                                                                                     

 אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה )גן לאומי הר הכרמל( )תיקון(
903  התשע"ו-2016                                                                                                                                                    

 צו אכרזה גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה )גן לאומי אשקלון( )תיקון(,
904 התשע"ו-2016                                                                                                                                                     

904 אכרזת היערות )אזור שמור ליער( )שמורת יער דביר(, התשע"ו-2016                                                                    

905 אכרזת היערות )אזור שמור ליער( )שמורת יער עתיר(, התשע"ו-2016                                                                   

906 אכרזת היערות )אזור שמור ליער( )שמורת יער אל סנבירה(, התשע"ו-2016                                                         

907 כללי תאגידי מים וביוב )שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב( )תיקון(, התשע"ו-2016                               
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__________
י"פ התשע"ה, עמ' 7720   1

ס"ח התשנ"ח, עמ' 202   2
ק"ת התשכ"ה, עמ' 2333; התשס"ו, עמ' 601; התש"ע, עמ' 1558   3

צו תכנון משק החלב )קביעת היקף הייצור המקומי הכולל לשנת 2016( 
)תיקון(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 4)א( לחוק תכנון משק החלב, התשע"א-12011, אני מצווה 
לאמור:

 ,)2016 לשנת  הכולל  המקומי  הייצור  היקף  )קביעת  החלב  משק  תכנון  לצו   1 בסעיף    1
התשע"ו-22016, במקום פסקה )1( יבוא: 

")1( חלב בקר: 1,436 מיליון ליטרים;" 

י' באדר ב' התשע"ו )20 במרס 2016(
)חמ 3-4362(

ל א י ר א י  ר ו א  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

תקנות למניעת מפגעים סביבתיים )תביעות אזרחיות( )שינוי התוספת 
לחוק(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6)ב( לחוק למניעת מפגעים סביבתיים )תביעות אזרחיות(, 
אני  הכנסת,  של  הסביבה  והגנת  הפנים  ועדת  ובאישור  החוק(,   - )להלן  התשנ"ב-11992 

מתקין תקנות אלה:

בתוספת לחוק, פרט 6 - יימחק    1
כ"ו באדר א' התשע"ו )6 במרס 2016(

)חמ 3-3785(

י א ב ג י  ב א  
השר להגנת הסביבה  

 צו אכרזה גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה
)גן לאומי הרי יהודה( )תיקון(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי1, לפי סעיפים 22 ו–26)ב( לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים 
לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-21998, בהסכמת השר להגנת הסביבה, המועצה לגנים 
לאומיים, שמורות טבע ואתרים לאומיים, המועצה האזורית מטה יהודה, ובאישור ועדת 

הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מכריז לאמור:

האכרזה   - )להלן  התשכ"ה-31965  יהודה(,  )הרי  לאומי  גן  על  לאכרזה   1 בסעיף    1
העיקרית(, אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:

")ד( הוראות סעיף קטן )א( לא יחולו על השטחים המקווקווים בקווים אלכסוניים 
מידה  בקנה  מי/500/ה  תכנית  לפי  )המסומנים  ג/11/10/ג  מס'  בתשריט  שחור  בצבע 

1:1,250(, החתום ביד שר האוצר ביום י' בשבט התשע"ו )20 בינואר 2016( "

תיקון סעיף 1

תיקון סעיף 1

__________
ס"ח התשע"א, עמ' 762   1
ק"ת התשע"ו, עמ' 347   2

שינוי התוספת 
לחוק

__________
ס"ח התשנ"ב, עמ' 184; התשנ"ו, עמ' 55   1
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בסעיף 2 לאכרזה העיקרית, אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:   2
התכנון  מינהל  במשרד  מופקדים  1)ד(  בסעיף  האמור  מהתשריט  ")ד( העתקים 
בירושלים, במשרד הממונה על מחוז ירושלים בירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה מטה יהודה וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים 

האמורים פתוחים לקהל "

י' בשבט התשע"ו )20 בינואר 2016(
)חמ 3-650(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

 אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה
)גן לאומי הר הכרמל( )תיקון(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי1, לפי סעיפים 22 ו–26)ב( לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים 
לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-21998, בהסכמת השר להגנת הסביבה, המועצה לגנים 
והגנת  הפנים  ועדת  ובאישור  יקנעם,  עיריית  לאומיים,  ואתרים  טבע  שמורות  לאומיים, 

הסביבה של הכנסת, אני מכריז לאמור:

הנצחה ואתרי  לאומיים  אתרים  טבע,  שמורות  לאומיים,  גנים  לאכרזת   1 בסעיף    1 
העיקרית(,  האכרזה   - )להלן  התשל"א-31971  הכרמל(,  הר  טבע  ושמורת  לאומי  )גן 

אחרי סעיף קטן )ז( יבוא:

")ח( הוראות סעיף קטן )א( לא יחולו על השטח המוקף בקו שחור והמקווקו בקווים 
ג/צפ/ג/בת/245,  מס'   ,1:5,000 מידה  בקנה  בתשריט  שחור  בצבע  דקים  אלכסוניים 

החתום ביד שר האוצר ביום י' בשבט התשע"ו )20 בינואר 2016( " 

בסעיף 2 לאכרזה העיקרית, אחרי סעיף קטן )ז( יבוא:   2
התכנון  מינהל  במשרדי  מופקדים  1)ח(,  בסעיף  האמור  מהתשריט  ")ח( העתקים 
בירושלים, במשרדי הממונה על מחוז צפון בנצרת עילית, ובמשרדי הוועדה המקומית 
ובשעות  בימים  בהם  לעיין  רשאי  בדבר  מעוניין  וכל  עילית,  יקנעם  ולבנייה  לתכנון 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל "

בתוספת לאכרזה העיקרית -    3
בסעיף קטן )א(, אחרי "ובסעיף קטן )ז(" יבוא "ובסעיף קטן )ח("   )1(

אחרי סעיף קטן )ז( יבוא:  )2(

")ח( גוש 11494 - חלקי חלקה 1 "   

י' בשבט התשע"ו )20 בינואר 2016(
)חמ 3-650(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

תיקון סעיף 2

__________
י"פ התשע"ה, עמ' 7720   1

ס"ח התשנ"ח, עמ' 202   2
ק"ת התשל"א, עמ' 1299; התשנ"ח, עמ' 1253; התשס"ד, עמ' 81; התשס"ט, עמ' 666; התש"ע, עמ' 1436;   3

התשע"ב, עמ' 1420; התשע"ה, עמ' 1248 

תיקון סעיף 1

תיקון סעיף 2

תיקון התוספת
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 צו אכרזה גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה
)גן לאומי אשקלון( )תיקון(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי1, לפי סעיפים 22 ו–26)ב( לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים 
לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-21998, בהסכמת השר להגנת הסביבה, המועצה לגנים 
והגנת  הפנים  ועדת  ובאישור  אשקלון,  עיריית  לאומיים,  ואתרים  טבע  שמורות  לאומיים, 

הסביבה של הכנסת, אני מכריז לאמור:

בסעיף 1 לאכרזה על גן לאומי )אשקלון(, התשכ"ה-31965 )להלן - האכרזה העיקרית(,    1
אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:

אלכסוניים  בקווים  המקווקווים  השטחים  על  יחולו  לא  )א(  קטן  סעיף  ")ג( הוראות 
שר  ביד  החתום   ,1:5,000 מידה  בקנה  ג/דר/160/101/02/4  מס'  בתשריט  שחור  בצבע 

האוצר ביום כ"ו באדר א' התשע"ו )6 במרס 2016( "

בסעיף 2 לאכרזה העיקרית, אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:   2
התכנון  מינהל  במשרדי  מופקדים  1)ג(  בסעיף  האמור  מהתשריט  ")ג( העתקים 
בירושלים, במשרד הממונה על מחוז הדרום בבאר שבע ובמשרדי הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה אשקלון, וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים 

האמורים פתוחים לקהל "

כ"ו באדר א' התשע"ו )6 במרס 2016(
)חמ 3-650(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

אכרזת היערות )אזור שמור ליער( )שמורת יער דביר(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת היערות1, אני מכריז לאמור:

כחול  בקו  והמתוחמות  ירוק  בצבע  הצבועות  בתוספת,  המתוארות  היער  אדמות    1
בתשריט  מס' 1067 הערוך בקנה מידה 1:5,000 שנחתם ביום כ"א באדר א' התשע"ו 
בהשגחתה  ליער  שמור  אזור  הן  הכפר,  ופיתוח  החקלאות  שר  בידי   )2016 במרס   1(

ובהנהלתה של הממשלה  

העתקים מהתשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במשרדו של פקיד היערות שבמשרד    2
החקלאות ופיתוח הכפר )להלן - המשרד( בבית דגן, וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין 

בהם בימים ובשעות שהמשרד פתוח לקהל   

תוספת
המספר הסידורי: 1067

שם האזור השמור ליער: דביר

המקום: אזור בין כביש 40 לכביש 325, מדרום מערב לקיבוץ דביר

התיאור: שטחי יער וחורש טבעי
__________

חוקי א"י, כרך א', עמ' 600; ס"ח התשע"ב, עמ' 130   1

תיקון סעיף 1

תיקון סעיף 2

__________
י"פ התשע"ה, עמ' 7720   1

ס"ח התשנ"ח, עמ' 202   2
ק"ת התשכ"ה, עמ' 1587; התשס"ו, עמ' 601   3

אכרזה על אזור 
שמור ליער

הפקדת העתקים 
של התשריט
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השטח בדונמים מטריים: 696 

הגבולות: הגבולות התוחמים את החלקות המתוארות להלן:

שטח התכנית בחלקה )מ"ר(שטח החלקה )מ"ר(חלקהגוש

12,598

100224/1115,325,363683,011

כ"ב באדר א' התשע"ו )2 במרס 2016(
)חמ 3-262-ת1(

ל א י ר א י  ר ו א  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

אכרזת היערות )אזור שמור ליער( )שמורת יער עתיר(, התשע"ו-2016
בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת היערות1, אני מכריז לאמור:

כחול  בקו  והמתוחמות  ירוק  בצבע  הצבועות  בתוספת,  המתוארות  היער  אדמות    1
בתשריט  מס' 1074 הערוך בקנה מידה 1:5,000 שנחתם ביום כ"א באדר א'  התשע"ו  
בהשגחתה  ליער  שמור  אזור  הן  הכפר,  ופיתוח  החקלאות  שר  בידי   )2016 במרס   1(

ובהנהלתה של הממשלה  

העתקים מהתשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במשרדו של פקיד היערות שבמשרד    2
החקלאות ופיתוח הכפר )להלן - המשרד( בבית דגן, וכל מעוניין בדבר רשאי לעיין 

בהם בימים ובשעות שהמשרד פתוח לקהל  

תוספת
המספר הסידורי: 1074

שם האזור השמור ליער: עתיר

המקום: אזור מדרום ליישוב הבדואי חורה ולכביש 31

התיאור: שטחי יער וחורש טבעי

השטח בדונמים מטריים: 1,931

הגבולות: הגבולות התוחמים את החלקות המתוארות להלן:

שטח התכנית בחלקה )מ"ר(שטח החלקה )מ"ר(חלקהגוש

1,555 547

100063/1199,88247,634

100063/21827,61583,478

100063/22198,35029,365

100064/1146,06527,305

100064/2158,59022,149

100064/51284,449165,726

כ"ב באדר א' התשע"ו )2 במרס 2016(
)חמ 3-262-ת1(

ל א י ר א י  ר ו א  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

אכרזה על אזור 
שמור ליער

הפקדת העתקים 
של התשריט

__________
חוקי א"י, כרך א', עמ' 600; ס"ח התשע"ב, עמ' 130   1
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אכרזת היערות )אזור שמור ליער( )שמורת יער אל סנבירה(, 
התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת היערות1, אני מכריז לאמור:

סגול  בקו  והמתוחמות  צהוב  בצבע  הצבועות  בתוספת,  המתוארות  היער  אדמות    1
בתשריט  מס' 2027 הערוך בקנה מידה 1:5,000 שנחתם ביום כ"א באדר א' התשע"ו 
בהשגחתה  ליער  שמור  אזור  הן  הכפר,  ופיתוח  החקלאות  שר  בידי   )2016 במרס   1(

ובהנהלתה של הממשלה  

העתקים מהתשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במשרדו של פקיד היערות שבמשרד    2
החקלאות ופיתוח הכפר )להלן - המשרד( בבית דגן, וכל מעוניין בדבר רשאי לעיין 

בהם בימים ובשעות שהמשרד פתוח לקהל  

באכרזה לפי סעיף 3 לפקודה שניתנה ביום 22 ביוני 21944 -   3
"המספר הסידורי: 387" וכל האדמות המתוארות מתחתיו - יימחקו;  )1(

"המספר הסידורי: 388" וכל האדמות המתוארות מתחתיו - יימחקו;  )2(

"המספר הסידורי: 389" וכל האדמות המתוארות מתחתיו - יימחקו;  )3(

"המספר הסידורי: 390" וכל האדמות המתוארות מתחתיו - יימחקו    )4(

תוספת
המספר הסידורי: 2027

שם האזור השמור ליער: אל סנבירה

המקום: אזור ממערב לכביש 35 מזרחית לבית גוברין 

התיאור: שטחי יער וחורש טבעי

השטח בדונמים מטריים: 2,179

הגבולות: הגבולות התוחמים את החלקות המתוארות להלן:

שטח התכנית בחלקה )מ"ר(שטח החלקה )מ"ר(חלקהגוש

   173,497

341334146,9685,126

3431561,283,882910,836

3431581,446,2781,082,576

34315116,8482,239

34315126,840390

343151319,9903,679

343151745,771456

כ"ב באדר א' התשע"ו )2 במרס 2016(
)חמ 3-262-ת1(

ל א י ר א י  ר ו א  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

                 

אכרזה על אזור 
שמור ליער

הפקדת העתקים 
של התשריט

תיקון אכרזה מיום 
22 ביוני 1944

__________
חוקי א"י, כרך א', עמ' 600; ס"ח התשע"ב, עמ' 130   1

ע"ר 1944, תוס' 2 )א(, עמ' 565   2
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כללי תאגידי מים וביוב )שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב( )תיקון(, 
התשע"ו-2016

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 33 ו–51)ב()2( לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-12001 
)להלן - החוק(, ולאחר שקוימו הוראות סעיף 107 לחוק, קובעת מועצת הרשות הממשלתית 

למים ולביוב כללים אלה:

בסעיף 11 לכללי תאגידי מים וביוב )שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב(,  )א(    1
התשע"ד-22014 )להלן - הכללים העיקריים(, במקום סעיף קטן )ד( יבוא: 

")ד( על חיובים כאמור בסעיפים קטנים )א( ו–)ב( יחולו ההוראות האלה: 

לפי  האחרון  הדיגום  ממועד  שחלפה  התקופה  בעד  יהיו  )1( החיובים 
זולת  מביניהן,  הקצרה  לפי  ימים,   90 של  תקופה  בעד  או  הניטור  תכנית 
אם הוכיח מפעל, להנחת דעתה המלאה של החברה, כי יש לחייבו בעד 

תקופה קצרה יותר;

כאמור יותר  קצרה  תקופה  בעד  מפעל  לחייב  חברה   )2( החליטה 
ממונה  באישור  היא,  ורשאית  החלטתה  את  ותתעד  תנמק   ,)1( בפסקה 
סביבה, להוסיף לתכנית הניטור של המפעל דיגום נוסף ויראו בדיגום זה 

דיגום לפי תכנית ניטור המאושרת לפי סעיף 4;

במד–שפכים  שנקראו  שפכים  ספיקות  בסיס  על  יחושבו  )3( החיובים 
של מפעל בתקופה כאמור בפסקה 1; בהעדר מד–שפכים כאמור, על בסיס 
צריכות המים שנקראו במפעל בתקופה האמורה בפסקה 1 או לפי ממוצע 

צריכות מים יומיות שנקראו במפעל בתקופת החיוב שקדמה לדיגום "

אחרי סעיף 16)ג( לכללים העיקריים יבוא:     2
לפנות  המפעל  רשאי  )ב(,  או  )א(  קטנים  סעיפים  לפי  הקלה  למפעל  ")ד( ניתנה 
לממונה שפכי תעשייה בבקשה להורות לחברה שלא לחייבו בתשלומים לפי סעיף 
קטן )ג( בעד שפכים אסורים בלבד מהמועד שבו חלה לגביו ההקלה האמורה, ויעביר 

עותק מבקשתו לחברה בתוך 7 ימי עסקים ממועד שליחתה לממונה שפכי תעשייה 

)ה( על אף  האמור בסעיף 11)ו(, קיבלה החברה הודעה כאמור בסעיף קטן )ד(, לא 
תוציא הודעת חיוב למפעל בעד אותו מרכיב שלגביו ניתנה ההקלה כאמור, כל עוד 

לא התקבלה החלטת ממונה שפכי תעשייה בבקשת המפעל 

)ו( ממונה שפכי תעשייה רשאי לקבל או לדחות את בקשת המפעל, כולה או חלקה, 
וכן להורות על חיוב המפעל בתשלומים מופחתים, וזאת בשים לב לסעיף 1 ובכלל זה 
עיקרון העלות, החשש לפגיעה במערכות הולכת השפכים, הטיפול בשפכים והשבת 
הקולחין והיקף הפגיעה האמורה; ממונה שפכי תעשייה יעביר את החלטתו בבקשה 

למפעל ולחברה שבתחומה נמצא המפעל   

)ז( קיבל ממונה שפכי תעשייה את בקשת המפעל, כולה או חלקה, תפעל החברה 
לפי החלטתו ובכלל זה החלטתו לעניין מועד התחילה "

תיקון סעיף 11

תיקון סעיף 16

__________
ס"ח התשס"א, עמ' 454; התשע"ג, עמ' 174   1

ק"ת התשע"ד, עמ' 1341   2
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בתוספת הראשונה לכללים העיקריים יבוא:      3
בכותרת, המילים "וסעיף 3)א()1(" - יימחקו;    )1(

במקום פרט )19( יבוא:    )2(

")19(  סולפיד מומס בריכוז העולה על 1 מיליגרם לליטר; ואולם רשאי ממונה 
סביבה, לבקשת מפעל, ולאחר היוועצות עם ממונה שפכי תעשייה, לקבוע ערך 
ממונה  את  סביבה  ממונה  יעדכן  כאמור,  אחר  ערך  אושר  מסוים;  למפעל  אחר 
החברה  את  יעדכן  תעשייה  שפכי  וממונה  החלטתו,  בדבר  תעשייה  שפכי 

שבתחומה המפעל שלו אושר הערך כאמור;"; 

)3( במקום פרט 20 יבוא:  

ריכוזם  מעל   SO4–כ לליטר  מיליגרם   200 על  העולה  בריכוז  ")20(  סולפאטים 
במים המסופקים למפעל או בריכוז העולה על 500 מיליגרם לליטר כ–SO4, לפי 
הגבוה; ואולם רשאי ממונה סביבה, לבקשת מפעל, ולאחר היוועצות עם ממונה 
שפכי תעשייה, לקבוע ערך אחר למפעל מסוים; אושר ערך אחר כאמור, יעדכן 
ממונה סביבה את ממונה שפכי תעשייה בדבר החלטתו, וממונה שפכי תעשייה 

יעדכן את החברה שבתחומה המפעל שלו אושר הערך כאמור "  

ניתן  שהיה  או  שהוצאו  חיוב  הודעות  על  יחול  אלה,  בכללים  כנוסחו  16)ד(,  סעיף    4
להוציא על חריגות בהזרמת שפכים אסורים שהתגלו בדיגומים שבוצעו מ–1 ביולי 

2014, בין אם שולמו ובין אם לאו    

י"ב באדר ב' התשע"ו )22 במרס 2016(
)חמ 3-4206(

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