רשומות

קובץ התקנות
כ"ד בסיוון התשע"ו
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 30ביוני 2016
עמוד

הודעת המים (עדכון תעריפים למים המסופקים מאת מקורות) ,התשע"ו1484 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2016-
הודעת המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) ,התשע"ו1486 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2016-
הודעת תאגידי מים וביוב (עדכון עלות לחישוב עלות שירותי מים וביוב) ,התשע"ו1487 .. . . . . . . . . . . . . . . 2016-
הודעת תאגידי מים וביוב (עדכון תעריפים לשירותי מים וביוב) ,התשע"ו1494 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2016-
אכרזה על עיריית קריית אתא (תיקון) ,התשע"ו1500 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2016-
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (זבולון ,תיקון) ,התשע"ו1501 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2016-
צו המועצות המקומיות (א) (קריית טבעון ,תיקון) ,התשע"ו1508 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2016-
צו התכנון והבנייה (אבו בסמה) (תיקון) ,התשע"ו1509 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2016-

הודעת המים (עדכון תעריפים למים המסופקים מאת מקורות),
התשע"ו2016-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 112א(ב) ,לחוק המים ,התשי"ט( 11959-להלן  -החוק) ,אני
מודיע לאמור:
עדכון התעריפים
למים למטרת
חקלאות ,תעשייה,
לכל צריכה אחרת
ולאחזקת מערכות
מים וביוב

	.1

היות שחלפו שישה חודשים ממועד העדכון הקודם ,עודכנו התעריפים לדמי מים
לפי סעיף (112א) לחוק ,כך שבכללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות),
התשמ""ז ,21987-הסכומים הנקובים בפסקאות משנה מסוימות של סעיפים  7ו– ,8הם
מיום כ"ה בסיוון התשע"ו ( 1ביולי  ,)2016כדלקמן:
בשקלים חדשים למ"ק

)1(7

מים לחקלאות
1.1

מים שפירים
1.1.6א
"בשנת 2016

0.383

בשנת 2017

0.435

בשנת 2018

0.486

בשנת 2019

0.537

בשנת 2020

0.588

בשנת 2021

"0.642

1.1.7
1.2

כל שאר מפעלי מקורות

שפד"ן  -לכמות המים שהוקצתה בשנת הרישוי -
1.2.1

1.3

תעריף לכמות מי–קולחים נצרכת

1.130

מים מליחים -
()1

)3(7

תעריף לכמות מים נצרכת

1.091

קולחין -
1.3.1

1.6

2.117

בפסקת משנה זו" ,תעריף הבסיס" -
בשנת 2016

1.485

משנת 2017

1.575

מים לכל צריכה אחרת -
(ב)

3.1

מים שפירים -
3.1.1

לספק חד–רשותי -
3.1.1.1

בעד כל כמות שעד
לכמות מוכרת

1.771

3.1.1.2

בעד כל כמות
שמעבר לכמות
המוכרת

5.553

__________
1
2
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ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;169התשס"ו ,עמ' .331
ק"ת התשמ"ז ,עמ'  ;1109התשע"ו ,עמ' .438

קובץ התקנות  ,7681כ"ד בסיוון התשע"ו30.6.2016 ,

בשקלים חדשים למ"ק

3.1.1.3

להשקיית גנים
ציבוריים

4.145

3.1.1א לספק רב–רשותי -
3.1.1.1א בעד כל כמות שעד
לכמות המוכרת

1.722

3.1.1.2א בעד כל כמות
שמעבר לכמות
המוכרת

5.504

3.1.1.3א השקיית גנים
ציבוריים ברשות
מקומית זכאית

4.110

3.1.1ב לספק בתחום רשות מקומית -
3.1.1.1ב בעד כל כמות שעד
לכמות המוכרת

2.500

3.1.1.2ב בעד כל כמות
שמעבר לכמות
המוכרת

6.399

3.1.1.3ב השקיית גנים
ציבוריים ברשות
מקומית זכאית

4.934

3.1.2.5

בעד אספקת
מים מעבר
לגדר ההפרדה
הביטחונית
בירושלים

3.1.2.5א בעד אספקת המים
לירושלים לספקי
מים שהוגדרו
בהסכמים מדיניים
עד הכמות המוקצית
3.1.3.3
( 8א)

בעד בית חולים,
בית מרחץ ומקווה

0.889

3.717

2.631

אחזקת מערכות מים וביוב -
( )1לספק מקומי רשותי
()2

לספק אחר ברשות מקומית

0.823
0.426

י"ז בסיוון התשע"ו ( 23ביוני )2016
(חמ -3-807ת)3

א ל כ ס נ ד ר ק ו ש ני ר
מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב
קובץ התקנות  ,7681כ"ד בסיוון התשע"ו30.6.2016 ,

1485

הודעת המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) ,התשע"ו2016-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 112א(ב) ,לחוק המים ,התשי"ט( 11959-להלן  -חוק המים),
אני מודיע לאמור:
עדכון תעריפי
דמי מים בספקים
המקומיים

	.1

היות שחלפו שישה חודשים ממועד העדכון האחרון עודכנו התעריפים לדמי מים
לפי סעיף (112א) לחוק המים ,כך שהסכומים הנקובים בפסקאות משנה מסוימות של
פסקאות ( )1עד ( )3בסעיף  4וסעיפים קטנים (ב) ו–(ג) בסעיף  5לכללי המים (תעריפי
מים שמספקים ספקים מקומיים) ,התשנ"ד ,21994-מיום כ"ה בסיוון התשע"ו ( 1ביולי
 ,)2016הם כמפורט להלן:
בשקלים חדשים למ"ק

.4

()1

מים לכל מטרות צריכה או שימושים ,שאינם מפורטים
בכללים אלה:
1.1

תוספת בעד כל כמות שעד לכמות המוכרת

2.926

1.2

תוספת בעד כל כמות שמעבר לכמות המוכרת

3.637

1.2ב בעד מים שסופקו להשקיית גנים ציבוריים ברשות
מקומית זכאית כהגדרת מונחים אלה בכללי תנאים
ברישיון

6.867

()2

בעד בתי חולים ,בתי מרחץ ומקוואות

3.078

()3

למטרת חקלאות -
3.2

.5

0.239

תעריף חלוקת מים

אחזקת מערכות מים או ביוב -
(ב) ספק מקומי שחלות עליו הוראות סעיף 6א לחוק תאגידי
מים וביוב -
0.823

לספק מקומי רשותי
ספק מקומי שחלות עליו הוראות סעיף 6א לחוק תאגידי
מים וביוב -
(ג)

לספק מקומי אחר

0.426

ספק מקומי שלא חלות עליו הוראות סעיף 6א לחוק
תאגידי מים וביוב

0.426

י"ז בסיוון התשע"ו ( 23ביוני )2016
(חמ -3-29ת)2

א ל כ ס נ ד ר ק ו ש ני ר
מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב
__________
1
2

1 486

ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;169התשס"ו ,עמ' .331
ק"ת התשנ"ד ,עמ'  ;885התשע"ו ,עמ' .860

קובץ התקנות  ,7681כ"ד בסיוון התשע"ו30.6.2016 ,

הודעת תאגידי מים וביוב (עדכון עלות לחישוב עלות שירותי מים וביוב),
התשע"ו2016-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (29ד) לכללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב
והקמת מערכות מים וביוב) ,התש"ע( 12009-להלן  -הכללים העיקריים) ,אני מודיע לאמור:

	.1

היות וכללי מקורות מתעדכנים לפי סעיף 112א לחוק המים ,התשי"ט ,21959-הסכומים עדכון סכומים

הנקובים בסעיפים או בסעיפים קטנים מסוימים של סעיפים  11 ,10והתוספות עודכנו
והם מיום כ"ה בסיוון התשע"ו ( 1ביולי  ,)2016כדלקמן:
בשקלים חדשים למ"ק

" .10עלויות תפעול ומינהלה
(ב) ( )1תוצאת מכפלה של מקדם תקורה ב–
(( )3א) מכפלה של מספר הצרכנים ב–
(ג) ()1

מכפלה של מקדם תקורה כשהיא מחולקת
בכמות המים האזורית למעט גינון

(()2א) מכפלה של מספר הצרכנים בתחום החברה
(ד) סך כל עלויות התפעול והמינהלה המוכרות
.11

(א)

10,101,480
37.564
8,860,948
37.564
2.993

עלות מוכרת לטיפול בשפכים -
()1

רמת טיפול ירודה

0.687

()2

רמת טיפול בסיסית

1.667

()3

רמת טיפול השקיה חקלאית
בלא מגבלות

1.984

()4

רמת טיפול לאיכות הנדרשת

"2.197

"תוספת ראשונה
(סעיף )19
עלות נמוכה מוכרת לחלוקת מים
טור א'
שם החברה

פרט

טור ג'
לנכס ותיק
(בשקלים חדשים למ"ק)

	.1

אל עין בע"מ

1.948

	.2

הגיחון תאגיד המים והביוב של ירושלים בע"מ

2.291

	.3

הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ

2.482

	.4

התנור מים וביוב בע"מ

2.315

	.5

יובלים אשדוד בע"מ

1.742

	.6

יובלים בשומרון בע"מ

1.514

__________
1
2

ק"ת התש"ע ,עמ' .418
ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;169התשע"ו ,עמ' .794

קובץ התקנות  ,7681כ"ד בסיוון התשע"ו30.6.2016 ,

1487

טור א'
שם החברה

פרט

1 488

טור ג'
לנכס ותיק
(בשקלים חדשים למ"ק)

7

ימים תאגיד המים של קריית ים בע"מ

1.833

	.8

כפרי גליל תחתון בע"מ

1.457

	.9

מי אביבים  2010בע"מ

1.660

	.10

מי אונו בע"מ

2.229

	.11

מי אשקלון בע"מ

1.618

	.12

מי שמש בע"מ

2.214

	.13

מי ברק בע"מ

2.088

	.14

מי בת ים בע"מ

1.798

	.15

מי גבעתיים בע"מ

1.956

	.16

מי גליל בע"מ

1.931

	.17

מי גני תקווה בע"מ

2.212

	.18

מעיינות הדרום בע"מ

2.001

	.19

מי הוד השרון בע"מ

1.805

	.20

מי הרצליה בע"מ

1.623

	.21

נווה מדבר בע"מ

0.394

	.22

מי חדרה בע"מ

1.796

	.23

מי יבנה בע"מ

2.414

	.24

מי כרמל בע"מ

2.430

	.25

מי לוד בע"מ

1.980

	.26

מי מודיעין בע"מ

2.283

	.27

מי נע חברת המים והביוב של עירית נצרת בע"מ

2.115

	.28

מי נתניה ( )2003בע"מ

1.832

	.29

מי עירון בע"מ

0.868

	.30

מי עכו בע"מ

2.042

	.31

מי ציונה בע"מ

1.968

קובץ התקנות  ,7681כ"ד בסיוון התשע"ו30.6.2016 ,

טור א'
שם החברה

פרט

טור ג'
לנכס ותיק
(בשקלים חדשים למ"ק)

	.32

מי קריית ביאליק בע"מ

1.736

	.33

מי קריית גת בע"מ

2.270

	.34

מי רהט בע"מ

2.504

	.35

מי רמת גן בע"מ

1.742

	.36

מי רעננה בע"מ

2.140

	.37

מי רקת טבריה בע"מ

1.432

	.38

מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר שבע בע"מ

2.051

	.39

מי שקמה תאגיד המים והביוב בע"מ

1.787

.40

מיתב החברה האזורית למים ולביוב

1.955

	.41

מניב ראשון בע"מ

2.496

	.42

מעיינות אתא בע"מ

2.022

	.43

מעיינות המשולש בע"מ

2.173

	.44

מעיינות העמקים בע"מ

2.255

	.45

מעיינות השרון בע"מ

2.207

	.46

מעיינות זיו בע"מ

1.325

	.47

סובב שפרעם בע"מ

1.716

	.48

עין אפק בע"מ

1.974

	.49

עין הכרמים בע"מ

2.216

	.50

עין נטפים מפעלי מים וביוב אילת בע"מ

1.808

	.51

פלג הגליל בע"מ

1.165

	.52

פלגי מוצקין בע"מ

1.736

	.53

פלגי השרון בע"מ

2.517

	.54

שרונים מפעלי מים וביוב בע"מ

2.313

	.55

תמ"ר תאגיד המים רמלה בע"מ

2.516

	.56

מי רחובות בע"מ

1.896

קובץ התקנות  ,7681כ"ד בסיוון התשע"ו30.6.2016 ,

1489

תוספת שנייה
(סעיף )20
עלות גבוהה מוכרת לחלוקת מים
טור א'
שם החברה

פרט

1 490

טור ג'
לנכס ותיק
(בשקלים חדשים למ"ק)

	.1

אל עין בע"מ

3.842

	.2

הגיחון תאגיד המים והביוב של ירושלים בע"מ

2.351

	.3

הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ

2.707

	.4

התנור מים וביוב בע"מ

3.987

	.5

יובלים אשדוד בע"מ

1.802

	.6

יובלים בשומרון בע"מ

3.984

	.7

ימים תאגיד המים של קריית ים בע"מ

1.992

	.8

כפרי גליל תחתון בע"מ

4.523

	.9

מי אביבים  2010בע"מ

1.720

	.10

מי אונו בע"מ

2.306

	.11

מי אשקלון בע"מ

1.677

	.12

מי שמש בע"מ

2.431

	.13

מי ברק בע"מ

2.294

	.14

מי בת ים בע"מ

1.858

	.15

מי גבעתיים בע"מ

2.016

	.16

מי גליל בע"מ

3.507

	.17

מי גני תקווה בע"מ

2.271

	.18

מעיינות הדרום בע"מ

2.984

	.19

מי הוד השרון בע"מ

1.865

	.20

מי הרצליה בע"מ

1.683

	.21

נווה מדבר בע"מ

3.962

	.22

מי חדרה בע"מ

1.856

	.23

מי יבנה בע"מ

2.474

	.24

מי כרמל בע"מ

3.166

קובץ התקנות  ,7681כ"ד בסיוון התשע"ו30.6.2016 ,

טור א'
שם החברה

פרט

טור ג'
לנכס ותיק
(בשקלים חדשים למ"ק)

	.25

מי לוד בע"מ

2.194

	.26

מי מודיעין בע"מ

2.343

	.27

מי נע חברת המים והביוב של עירית נצרת בע"מ

2.175

	.28

מי נתניה ( )2003בע"מ

1.892

	.29

מי עירון בע"מ

4.040

	.30

מי עכו בע"מ

3.330

	.31

מי ציונה בע"מ

2.028

	.32

מי קריית ביאליק בע"מ

1.796

	.33

מי קריית גת בע"מ

2.402

	.34

מי רהט בע"מ

2.734

	.35

מי רמת גן בע"מ

1.802

	.36

מי רעננה בע"מ

2.200

	.37

מי רקת טבריה בע"מ

5.421

	.38

מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר שבע בע"מ

2.111

	.39

מי שקמה תאגיד המים והביוב בע"מ

1.847

.40

מיתב החברה האזורית למים ולביוב

2.015

	.41

מניב ראשון בע"מ

2.556

	.42

מעיינות אתא בע"מ

2.082

	.43

מעיינות המשולש בע"מ

2.386

	.44

מעיינות העמקים בע"מ

2.497

	.45

מעיינות השרון בע"מ

2.266

	.46

מעיינות זיו בע"מ

3.339

	.47

סובב שפרעם בע"מ

4.237

	.48

עין אפק בע"מ

2.033

	.49

עין הכרמים בע"מ

2.275

.50

עין נטפים מפעלי מים וביוב אילת

1.868

	.51

פלג הגליל בע"מ

5.155

קובץ התקנות  ,7681כ"ד בסיוון התשע"ו30.6.2016 ,

1491

טור ג'
לנכס ותיק
(בשקלים חדשים למ"ק)

טור א'
שם החברה

פרט

	.52

פלגי מוצקין בע"מ

1.796

	.53

פלגי השרון בע"מ

3.886

	.54

שרונים מפעלי מים וביוב בע"מ

2.373

	.55

תמ"ר תאגיד המים רמלה בע"מ

2.762

	.56

מי רחובות בע"מ

2.095

תוספת שלישית
(סעיף 19א)
עלות מוכרת לחלוקת מים לגינון ציבורי

טור א'
שם החברה

פרט

1 492

טור ג'
לנכס ותיק
(בשקלים חדשים למ"ק)

	.1

אלעין בע"מ

2.971

	.2

הגיחון תאגיד המים והביוב של ירושלים בע"מ

2.318

	.3

הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ

2.624

	.4

התנור מים וביוב בע"מ

3.210

	.5

יובלים אשדוד בע"מ

1.769

	.6

יובלים בשומרון בע"מ

2.776

	.7

ימים תאגיד המים של קריית ים בע"מ

1.950

	.8

כפרי גליל תחתון בע"מ

3.099

	.9

מי אביבים  2010בע"מ

1.708

	.10

מי אונו בע"מ

2.281

	.11

מי אשקלון בע"מ

1.655

	.12

מי שמש בע"מ

2.317

	.13

מי ברק בע"מ

2.233

	.14

מי בת ים בע"מ

1.839

	.15

מי גבעתיים בע"מ

2.001

	.16

מי גליל בע"מ

2.799

קובץ התקנות  ,7681כ"ד בסיוון התשע"ו30.6.2016 ,

טור א'
שם החברה

פרט

טור ג'
לנכס ותיק
(בשקלים חדשים למ"ק)

	.17

מי גני תקווה בע"מ

2.256

	.18

מעיינות הדרום בע"מ

2.553

	.19

מי הוד השרון בע"מ

1.849

	.20

מי הרצליה בע"מ

1.664

	.21

נווה מדבר בע"מ

2.352

	.22

מי חדרה בע"מ

1.828

	.23

מי יבנה בע"מ

2.448

	.24

מי כרמל בע"מ

2.811

	.25

מי לוד בע"מ

2.133

	.26

מי מודיעין בע"מ

2.306

	.27

מינע חברת המים והביוב של עירית נצרת בע"מ

2.142

	.28

מי נתניה ( )2003בע"מ

1.868

	.29

מי עירון בע"מ

2.593

	.30

מי עכו בע"מ

2.747

	.31

מי ציונה בע"מ

2.005

	.32

מי קריית ביאליק בע"מ

1.773

	.33

מי קריית גת בע"מ

2.356

	.34

מי רהט בע"מ

2.666

	.35

מי רמת גן בע"מ

1.788

	.36

מי רעננה בע"מ

2.177

	.37

מי רקת טבריה בע"מ

3.846

	.38

מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר שבע בע"מ

2.089

	.39

מי שקמה תאגיד המים והביוב בע"מ

1.831

	.40

מיתב החברה האזורית למים ולביוב בע"מ

1.995

	.41

מניב ראשון בע"מ

2.524

	.42

מעיינות אתא בע"מ

2.070

קובץ התקנות  ,7681כ"ד בסיוון התשע"ו30.6.2016 ,

1493

טור ג'
לנכס ותיק
(בשקלים חדשים למ"ק)

טור א'
שם החברה

פרט

	.43

מעיינות המשולש בע"מ

2.322

	.44

מעיינות העמקים בע"מ

2.395

	.45

מעיינות השרון בע"מ

2.243

	.46

מעיינות זיו בע"מ

2.362

	.47

סובב שפרעם בע"מ

3.066

	.48

עין אפק בע"מ

2.020

	.49

עין הכרמים בע"מ

2.258

	.50

עין נטפים מפעלי מים וביוב אילת בע"מ

1.853

	.51

פלג הגליל בע"מ

3.321

	.52

פלגי מוצקין בע"מ

1.785

	.53

פלגי השרון בע"מ

3.214

	.54

שרונים מפעלי מים וביוב בע"מ

2.356

	.55

תמ"ר תאגיד המים רמלה בע"מ

2.659

	.56

מי רחובות בע"מ

"2.045

י"ז בסיוון התשע"ו ( 23ביוני )2016
(חמ -3-3869ת)2

א ל כ ס נ ד ר ק ו ש ני ר
מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב

הודעת תאגידי מים וביוב (עדכון תעריפים לשירותי מים וביוב),
התשע"ו2016-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  8לכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב
והקמת מערכות מים או ביוב) ,התש"ע( 12009-להלן  -כללי תעריפי תאגידי מים וביוב),
אני מודיע בזה לאמור:
עדכון סכומים

	.1

היות וכללי מקורות מתעדכנים לפי סעיף 112א לחוק המים ,התשי"ט ,21959-עודכנו
התעריפים בכללי תעריפי תאגידי מים וביוב ,כך שהסכומים הנקובים בפסקאות מסוימות
בסעיפים  ,6 ,4 ,3בתוספת הראשונה ,בתוספת השנייה ופרט (2ב) בתוספת השלישית ,והם
מיום כ"ה בסיוון התשע"ו ( 1ביולי  ,)2016כדלקמן:

__________
1
2
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ק"ת התש"ע ,עמ' .442
ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;169התשע"ו ,עמ' .441

קובץ התקנות  ,7681כ"ד בסיוון התשע"ו30.6.2016 ,

טור א'
תעריף
(בשקלים חדשים למ"ק)

.3

()1

()2

בעד צריכה ביתית לכל יחידת דיור -
(א)

לגבי כמות מוכרת

6.546

(ב)

לגבי כל כמות נוספת

10.536

בעד כל צריכה אחרת -
(ג)( )1מים שפירים למוסד עירוני

8.533

.4

()1

מים שפירים לגינון ציבורי

5.869

.6

(ב)

( )1תעריף לשירות ביוב

"3.299

"תוספת ראשונה
התעריף למ"ק מים בעבור כמות מים המחויבת רק בעד שירותי ביוב שמספקת חברה -
טור א'
שם החברה

פרט

טור ג'
תעריף לנכס ותיק
(בשקלים חדשים למ"ק)

.1

אל עין בע"מ

4.050

.2

הגיחון תאגיד המים והביוב של ירושלים בע"מ

2.446

.3

הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ

3.189

.4

התנור מים וביוב בע"מ

3.682

.5

יובלים אשדוד בע"מ

2.466

.6

יובלים בשומרון בע"מ

4.483

.7

ימים  -תאגיד המים של קריית ים בע"מ

3.609

.8

כפרי גליל תחתון בע"מ

4.540

.9

מי אביבים  2010בע"מ

3.852

.10

מי אונו בע"מ

3.363

.11

מי אשקלון בע"מ

3.177

.12

מי שמש בע"מ

2.573

13

מי ברק בע"מ

3.492

.14

מי בת ים בע"מ

3.411

.15

מי גבעתיים בע"מ

3.659

.16

מי גליל בע"מ

4.067

.17

מי גני תקווה

3.631

.18

מעיינות הדרום בע"מ

3.996

.19

מי הוד השרון בע"מ

3.597

.20

מי הרצליה בע"מ

3.371

.21

נווה מדבר בע"מ

5.603

קובץ התקנות  ,7681כ"ד בסיוון התשע"ו30.6.2016 ,

1495

טור א'
שם החברה

פרט
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טור ג'
תעריף לנכס ותיק
(בשקלים חדשים למ"ק)

.22

מי חדרה בע"מ

2.777

.23

מי יבנה בע"מ

2.948

.24

מי כרמל בע"מ

3.567

.25

מי לוד בע"מ

3.543

.26

מי מודיעין בע"מ

2.190

.27

מי נע חברת המים והביוב של עיריית נצרת בע"מ

2.484

.28

מי נתניה ( )2003בע"מ

3.078

.29

מי עירון בע"מ

5.129

.30

מי עכו בע"מ

3.956

.31

מי ציונה בע"מ

3.131

.32

מי קריית ביאליק בע"מ

3.143

.33

מי קריית גת בע"מ

3.255

.34

מי רהט בע"מ

3.493

.35

מי רמת גן בע"מ

3.732

.36

מי רעננה בע"מ

3.110

.37

מי רקת טבריה בע"מ

4.565

.38

מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר שבע בע"מ

3.173

.39

מי שקמה תאגיד המים והביוב בע"מ

3.575

.40

מיתב החברה האזורית למים והביוב בע"מ

3.351

.41

מניב ראשון בע"מ

2.587

.42

מעיינות אתא בע"מ

3.908

.43

מעיינות המשולש בע"מ

3.470

.44

מעיינות העמקים בע"מ

3.743

.45

מעיינות השרון בע"מ

3.088

.46

מעיינות זיו בע"מ

4.672

.47

סובב שפרעם בע"מ

4.281

.48

עין אפק בע"מ

3.746

.49

עין הכרמים בע"מ

3.497

.50

עין נטפים מפעלי מים וביוב אילת בע"מ

3.663

.51

פלג הגליל בע"מ

4.832

.52

פלגי מוצקין בע"מ

3.918

.53

פלגי השרון בע"מ

3.480

.54

שרונים מפעלי מים וביוב בע"מ

3.539

קובץ התקנות  ,7681כ"ד בסיוון התשע"ו30.6.2016 ,

טור א'
שם החברה

פרט

טור ג'
תעריף לנכס ותיק
(בשקלים חדשים למ"ק)

.55

תמ"ר תאגיד המים רמלה בע"מ

2.992

.56

מי רחובות בע"מ

"3.651

תוספת שנייה
(סעיף 6א)
תעריפים לשירותים מסוימים
הסכום בשקלים חדשים

()1

בדיקת מד–מים לפי סעיף  47לכללי מדידת מים (מדי–מים)
התשמ"ח ,1988-לרבות החלפה והובלה למד–מים ובתנאי
שממועד התקנתו חלפו פחות מ– 7שנים -
למד–מים שקוטרו עד " 3/4כולל

101.31

למד–מים שקוטרו מעל "3/4

136.18

()2

ניתוק מד–מים לבקשת צרכן

68.60

()3

חיבור מד–מים לבקשת צרכן

68.60

()4

מד–מים לרבות התקנתו ,באתר שהוכן לכך ,בנכס שחובר
לראשונה או מד–מים נוסף ,כמשמעותו בסימן ד' בפרק שני
לכללי אמות המידה ,לרבות התקנתו באתר שהוכן לכך -

()5

למד–מים שקוטרו עד " 3/4כולל

155.04

למד–מים שקוטרו מעל " 3/4ועד " 1כולל

332.02

למד–מים שקוטרו מעל " 1ועד " 1.5כולל

419.38

למד–מים שקוטרו מעל " 1.5ועד " 2כולל

833.64

למד–מים שקוטרו מעל " 2ועד " 3כולל

4163.08

למד–מים שקוטרו מעל " 3ועד " 4כולל

6765.01

למד–מים שקוטרו מעל " 4ועד " 6כולל

8846.54

למד–מים שקוטרו מעל "6

10,407.69

למד–מים חמים שקוטרו עד " 3/4כולל

394.46

למד–מים חמים שקוטרו מעל " 3/4ועד " 1כולל

780.62

למד–מים חמים שקוטרו מעל " 1ועד " 1.5כולל

1457.08

למד–מים חמים שקוטרו מעל "1.5

2,081.53

תוספת לכל מד–מים בגין רכיב קריאה מרחוק

208.15

ניתוק מד–מים בשל חוב צרכן וחיבורו מחדש לאחר הסדרת
החוב לפי כללים שנקבעו לפי סעיף  146לחוק ובהעדרם לפי
הנחיות הממונה -

113.41

קובץ התקנות  ,7681כ"ד בסיוון התשע"ו30.6.2016 ,

1497

הסכום בשקלים חדשים

ההוצאות שהיו
כרוכות בהפעלת
הליכי גביה לפי סעיף
12ט לפקודת המסים
(גבייה) ,3אך לא יותר
מההוצאות שנקבעו
לפי (13ג) לאותה
פקודה

()6

הוצאות בעד הליכי גבייה -

()7

בדיקות נוספות כמשמעותן בסימן ד' בפרק שני לכללי אמות
המידה -
למד–מים שקוטרו עד " 3/4כולל

136.18

למד–מים שקוטרו מעל "3/4

369.14

()8

ביקור מתואם בחצרי צרכן ,כמשמעותו בסימן א' בפרק
הרביעי לכללי אמות המידה

16.40

()9

הפקה חוזרת של חשבון תקופתי ושליחתו לפי סעיף (40ב)
לכללי אמות המידה

12.31

( )10הולכת מים או ביוב בתחומי החברה בעבור ספק ובאישור
מנהל הרשות הממשלתית לפי סעיף (2ה) לכללים

( )11ביקור נוסף או ביקור מתואם לפינוי באמצעות ביובית לפי
סעיף (95ב) לכללי אמות המידה

תוצאת החישוב לפי
סעיף 11א לכללי
חישוב עלות או 11ב,
בכללי חישוב עלות,
לפי העניין
251.30

( )12עריכת בדיקות איכות מים בבית הצרכן לפי תקנה  14לתקנות
בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה ומיתקני מי
שתייה) ,התשע"ג ,2013-ולפי כללי אמות מידה -
(א)

453.12

בעד בדיקת מתכות

(ב) בדיקת מזהמים בקטריאליים ,עכירות ועקבות חומר
חיטוי פעיל

315.21

(ג) בעד בדיקת מתכות ,מזהמים בקטריאליים ,עכירות
ועקבות חומר חיטוי פעיל

561.47

( )13ביצוע שינויים במערכת המים או הביוב הקיימות ,לבקשת
צרכן ,במקום שבו אין מניעה הנדסית לביצוע הבקשה ואין
בה כדי לפגוע במערכות המים והביוב של החברה או של
צרכן אחר למעט שינוי ראשון שביקש הצרכן במערכת המים
ושינוי ראשון שביקש הצרכן במערכת הביוב ,במסגרת
תוספת בנייה של מעל  50%מהשטח הבנוי -
העתקת חיבור או חיבור מד–מים נוסף " 3/4בלא הגדלת
קוטר ,במרחק של עד  10מטרים

2948.65

__________
3
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חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ' .1374

קובץ התקנות  ,7681כ"ד בסיוון התשע"ו30.6.2016 ,

הסכום בשקלים חדשים

תוספת לכל מטר

275.21

העתקה ,חיבור מד–מים נוסף או הגדלה לחיבור " ,1.5במרחק
של עד  10מטרים

3,931.53

תוספת לכל מטר

294.86

העתקה ,חיבור מד–מים נוסף או הגדלה לחיבור " ,2במרחק
של עד  10מטרים

4,422.97

תוספת לכל מטר

344.01

העתקה ,חיבור מד–מים נוסף או הגדלה לחיבור " ,3במרחק
של עד  10מטרים

5,897.30

תוספת לכל מטר

393.15

העתקה ,חיבור מד–מים נוסף או הגדלה לחיבור " ,4במרחק
של עד  10מטרים

6,880.18

תוספת לכל מטר

491.44

העתקה ,חיבור מד–מים נוסף או הגדלה לחיבור " ,6במרחק
של עד  10מטרים

8,866.34

תוספת לכל מטר

591.09

העתקת חיבור ביוב או קביעת חיבור ביוב נוסף ,כולל
התקנת שוחת ביוב וחיבור קו ביוב בקוטר עד  160מ"מ או
התחברות לשוחת ביוב קיימת ,במרחק של עד  10מטרים

8,845.95

תוספת לכל מטר

589.73

בכל הגדלת חיבור ,תוספת למד–מים

לפי פרט ()4

בכל שינוי הכרוך בחציית כביש ,בתוספת

7,863.07

התקנה או העתקה של ברז כיבוי

4,422.97

עלות העבודות בפועל,
( )14העתקת קו מים ,קו ביוב או מפרט עילי ,לבקשת צרכן,
במקום שבו אין מניעה הנדסית לביצוע הבקשה ואין בה כדי בתוספת עלויות תכנון,
לפגוע במערכות המים והביוב של החברה או של צרכן אחר קבלת היתרים ,פיקוח
ותקורה בשיעור של
 25%מעלות העבודות"

"תוספת השלישית
".1

בפרט (2ב) -
(א) בהגדרה ";"15.39" - "15
(ב) בהגדרה ";"0.32" - "0.31
(ג) בהגדרה "."153.81" - "150

י"ז בסיוון התשע"ו ( 23ביוני )2016
(חמ -3-3873ת)1

א ל כ ס נ ד ר ק ו ש ני ר
מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב
קובץ התקנות  ,7681כ"ד בסיוון התשע"ו30.6.2016 ,
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אכרזה על עיריית קריית אתא (תיקון) ,התשע"ו2016-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  8לפקודת העיריות ,1ולאחר עיון בתסקיר של ועדת החקירה
בהתאם להוראות הסעיף האמור ,אני מכריז לאמור:
החלפת התוספת

	.1

במקום התוספת לאכרזה על עיריית קריית אתא ,התשכ"ט ,21969-יבוא:

"תוספת
האזור שתושביו יהיו עיריית קרית אתא כולל גושים וחלקות רישום (ועד בכלל).
גושים ,10501 ,10500 ,10498 ,10497 ,10261 ,10259 ,10257 ,10256 ,10255 ,10254 ,10158
,11010 ,11009 ,11008 ,11007 ,11006 ,10509 ,10508 ,10507 ,10506 ,10504 ,10503
,11021 ,11020 ,11019 ,11018 ,11017 ,11016 ,11015 ,11014 ,11013 ,11012 ,11011
,11043 ,11040 ,11039 ,11038 ,11037 ,11036 ,11035 ,11034 ,11033 ,11023 ,11022
,11541 ,11152 ,11052 ,11051 ,11050 ,11049 ,11048 ,11047 ,11046 ,11045 ,11044
,11607 ,11606 ,11600 ,11599 ,11597 ,11595 ,11594 ,11593 ,11544 ,11543 ,11542
,11628 ,11627 ,11626 ,11621 ,11620 ,11618 ,11613 ,11612 ,11611 ,11609 ,11608
 - 12760 ,12759 ,12758 ,12757 ,12417בשלמותם;
גוש  - 10231חלק מחלקה  124כמסומן במפת עיריית קריית אתא הערוכה בקנה
מידה  1:10,000והחתומה ביד שר הפנים ביום כ"ח באייר התשע"ו ( 5ביוני )2016
ושהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרד הממונה על מחוז
חיפה ובמשרד עיריית קרית אתא;
גוש  - 10232חלקות  41 ,35עד  57 ,55 ,53 ,46 ,43עד  83 ,64עד ,105 ,101 ,100 ,97 ,96 ,88
 139 ,121 ,118 ,117 ,114 ,113 ,110 ,109 ,106עד  180 ,172 ,160 ,159 ,156 ,143עד ,182
 186 ,184עד  195 ,193עד  202 ,200 ,198עד ,221 ,219 ,217 ,215 ,213 ,211 ,210 ,208
 226 ,223עד  283 ,282 ,273 ,267 ,265 ,263 ,262 ,260 ,259 ,256וחלק מחלקות ,111
 284 ,277 ,274 ,266 ,122 ,120 ,119 ,116כמסומן במפה;
גוש  - 10258חלקות  105 ,102 ,100עד  107וחלק מחלקה  16כמסומן במפה;
גוש  - 10260חלקות  1עד  42 ,38עד  53 ,45עד  70 ,65 ,63עד  81וחלק מחלקות  39עד
 87 ,85 ,82 ,69 ,66 ,64 ,49 ,47 ,46 ,41עד  90כמסומן במפה;
גוש  - 10264חלקות  92 ,22 ,21 ,19עד  118וחלק מחלקות 120 ,82 ,81 ,41 ,20 ,18 ,17 ,15
עד  123כמסומן במפה;
גוש  - 10265חלק מחלקות  27 ,26כמסומן במפה;
גוש  - 10293חלקות  1עד  5 ,3עד  60 ,44 ,41 ,40 ,36 ,28 ,25 ,24 ,19 ,11 ,10 ,8עד ,74 ,63
 113עד  140 ,127עד  154 ,152עד  260 ,183עד  278 ,266עד  340 ,287עד 346 ,342
עד  359 ,352 ,351 ,348עד  380 ,376עד  549 ,396 ,395 ,386עד ,584 ,581 ,564 ,551
 596 ,590עד ,633 ,631 ,630 ,628 ,627 ,624 ,622 ,617 ,615 ,614 ,611 ,610 ,605 ,598
 659 ,655 ,653 ,646 ,644 ,643 ,639 ,637 ,635עד  661וחלק מחלקות  128 ,39 ,18עד
 588 ,135כמסומן במפה;
גוש  - 10294חלקות  1עד  18 ,15עד  22וחלק מחלקות  24 ,17עד  31 ,28 ,26כמסומן
במפה;
__________
1
2
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דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ' .256
ק"ת התשכ"ט ,עמ'  ;2209התשע"ב ,עמ' .253

קובץ התקנות  ,7681כ"ד בסיוון התשע"ו30.6.2016 ,

גוש  - 10514חלק מחלקות  53 ,37 ,35 ,32 ,31 ,11 ,8 ,4 ,3עד  55כמסומן במפה;
גוש  - 10518חלקות  20 ,17 ,12עד  32 ,31 ,24וחלק מחלקות  25 ,18 ,8עד 34 ,33 ,27
כמסומן במפה;
גוש  - 11024חלקות  1עד  81 ,79 ,62 ,52 ,48עד  97 ,92 ,90 ,86 ,83עד  117וחלק מחלקות
 87 ,84כמסומן במפה;
גוש  - 11025חלקות  66 ,55 ,44 ,42 ,27 ,9 ,8 ,2 ,1עד  106 ,104עד  108וחלק מחלקות ,59
 105כמסומן במפה;
גוש  - 11027חלקות  38 ,31 ,17 ,11עד  48 ,46 ,45 ,43עד  70וחלק מחלקה  102כמסומן
במפה;
גוש  - 11041פרט לחלקות  99עד ;102
גוש  - 11042פרט לחלקות ;110 ,109
גוש  - 11120פרט לחלקות  117עד  122 ,119עד ;124
גוש  - 11121חלקה  11וחלק מחלקה  9כמסומן במפה;
גוש  - 11540חלקות  27עד  57 ,39עד  71 ,64עד  146 ,83עד  151 ,149וחלק מחלקות
 2עד  24 ,5עד  68 ,56 ,55 ,41 ,40 ,26עד  150 ,145 ,87 ,86 ,84 ,70כמסומן במפה;
גוש  - 11545חלקה  1וחלק מחלקה  3כמסומן במפה;
גוש  - 11596חלקות  16עד  60 ,39עד  84וחלק מחלקות  57 ,41 ,40 ,15 ,14עד ,85 ,59
 94 ,93 ,86כמסומן במפה;
גוש  - 11614פרט לחלקות ;54 ,48
גוש  - 11619חלקות ;21 ,18 ,14 ,13 ,11 ,10
גוש  - 12418חלקות  4עד  18 ,12עד  39 ,38 ,36וחלק מחלקות  13עד  37 ,17כמסומן
במפה;
גוש  - 12419פרט לחלק מחלקה  123כמסומן במפה;
גוש  - 12420פרט לחלק מחלקות  84 ,83כמסומן במפה".
כ"ח באייר התשע"ו ( 5ביוני )2016
(חמ )3-1926

א ר י ה מ כ ל ו ף ד ר עי
שר הפנים

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (זבולון ,תיקון) ,התשע"ו2016-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו– 2לפקודת המועצות המקומיות ,1אני מצווה לאמור:

	.1

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) ,התשי"ח1958-
במקום פרט (כב) יבוא:

2

החלפת פרט (כב)
בתוספת הראשונה

__________
1
2

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ'  ;256ס"ח התשע"ב ,עמ' .136
ק"ת התשי"ח ,עמ'  ;1259התשס"ו ,עמ'  ;254התשע"ג ,עמ' .1427

קובץ התקנות  ,7681כ"ד בסיוון התשע"ו30.6.2016 ,
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"(כב)
זבולון
בפרט זה" ,מפה"  -מפת המועצה האזורית זבולון הערוכה בקנה מידה  1:20,000והחתומה
ביד שר הפנים ביום כ"ח באייר התשע"ו ( 5ביוני  )2016ושהעתקים ממנה מופקדים במשרד
הפנים ,ירושלים ,במשרד הממונה על המחוז ,חיפה ,ובמשרד המועצה האזורית זבולון	.
טור ב'
טור א'

אושה

גושים וחלקות רישום קרקע

גוש  - 10231חלקות  123 ,110וחלק מחלקה  124כמסומן במפה;
גוש  - 10232חלקות  276 ,275 ,144וחלק מחלקות  277 ,274 ,269כמסומן במפה;
גוש  - 10233חלקה ;61
גוש  - 10258חלק מחלקה  16כמסומן במפה;
גוש  - 10380חלקות  61 ,60 ,57 ,55 ,54 ,51 ,43 ,4 ,2 ,1וחלק מחלקות ,28 ,22
 34כמסומן במפה;
גוש  - 10387חלקות  15עד  17וחלק מחלקה  27כמסומן במפה;
גוש  - 10511חלקות  2עד ,39 ,37 ,36 ,34 ,31 ,30 ,28 ,25 ,18 ,16 ,10 ,9 ,7 ,6 ,4
 47 ,45 ,43 ,41וחלק מחלקות  35 ,19כמסומן במפה;
גוש  - 10514חלקות  5 ,1עד  24 ,21 ,18 ,17 ,13 ,10 ,9 ,7וחלק מחלקות ,4 ,3
 35 ,22 ,11 ,8כמסומן במפה;
גוש  - 10516חלקות  7עד  12 ,10עד  18 ,17 ,14וחלק מחלקה  11כמסומן במפה;
גוש  - 10517חלקה  7וחלק מחלקות  11 ,10 ,8כמסומן במפה;
גוש  - 11120חלקה ;117

איבטין

גושים  - 12380 ,10386בשלמותם;
גוש  - 10394חלק מחלקות  9 ,2כמסומן במפה;
גוש  - 10460פרט לחלקה  2וחלק מחלקות  112 ,108כמסומן במפה;

ח'ואלד

גוש  - 10381חלקות  62עד  79 ,76עד  143 ,141עד  152 ,149 ,148 ,145עד
 159 ,157עד  165 ,163עד  271וחלק מחלקות  10 ,1עד  49 ,46 ,36 ,14 ,12עד
 164 ,150 ,59 ,51כמסומן במפה;
גוש  - 10389חלק מחלקה  4כמסומן במפה;
גוש  - 10515חלק מחלקה  22כמסומן במפה;

יגור

גושים  - 11384 ,11357 ,11164בשלמותם;
גוש  - 11121חלקות ;16 ,5 ,4
גוש  - 11129חלקות  17 ,16 ,12וחלק מחלקות  6 ,3כמסומן במפה;
גוש  - 11172חלקה  14וחלק מחלקות  19 ,17 ,16כמסומן במפה;
גוש  - 11358חלקות  2עד  7 ,5עד  11 ,9עד  15וחלק מחלקות  10 ,6כמסומן
במפה;
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טור ב'
גושים וחלקות רישום קרקע

טור א'

גוש  - 11382חלקות  16 ,15וחלק מחלקות  12עד  14כמסומן במפה;
גוש  - 11383חלקות  2עד  14 ,12 ,10 ,9 ,6עד  17וחלק מחלקות 13 ,11 ,7
כמסומן במפה;
גוש  - 12292חלקות  18 ,8 ,7וחלק מחלקה  17כמסומן במפה;
גוש  - 12293חלקות  9 ,7 ,3 ,2עד ;17 ,13 ,11
גוש  - 12577חלק מחלקות  19 ,17עד  24 ,21כמסומן במפה;
גוש  - 17171חלקות  65 ,63 ,34עד ;68
כפר ביאליק

גושים  - 11839 ,11558 ,11537 ,11536 ,10235בשלמותם;
גוש  - 10231חלקות ,119 ,117 ,116 ,113 ,112 ,107 ,42 ,35 ,26 ,25 ,19 ,9 ,6
;122 ,120
גוש  - 10233חלקות  51 ,23עד ;59 ,58 ,54
גוש  - 10236חלק מחלקה  189כמסומן במפה;
גוש  - 10237חלקות  3עד  18 ,12 ,5עד  22 ,20וחלק מחלקה  21כמסומן
במפה;
גוש  - 11546פרט לחלק מחלקה  27כמסומן במפה;
גוש  - 11560חלקות  2עד  15 ,12עד  27 ,25עד  32 ,29עד  83 ,55עד  90וחלק
מחלקה  56כמסומן במפה;
גוש  - 11561חלקות  53עד ;73 ,72 ,55
גוש  - 11589חלק מחלקה  195כמסומן במפה;
גוש  - 11590חלקה ;218
גוש  - 11850חלקה  5וחלק מחלקות  6 ,3כמסומן במפה;

כפר המכבי

גוש  - 12761בשלמותו;
גוש  - 10232חלקות  279 ,171 ,170וחלק מחלקות ,122 ,120 ,119 ,116 ,111
 284 ,277 ,269 ,266כמסומן במפה;
גוש  - 10252חלקות  2עד  84 ,36עד  106 ,86עד  113 ,112 ,108וחלק מחלקות
 109 ,1כמסומן במפה;
גוש  - 10360חלקות  36 ,35 ,32 ,26 ,20וחלק מחלקות  17 ,16כמסומן במפה;
גוש  - 10381חלקות  47 ,20וחלק מחלקות  59 ,57 ,46כמסומן במפה;
גוש  - 10513חלקות  29 ,17 ,3עד  37 ,35עד ;67 ,65
גוש  - 10515חלקות  18עד  21וחלק מחלקות  24 ,22 ,3כמסומן במפה;
גוש  - 10517חלקות  9 ,6וחלק מחלקות  11 ,10 ,8כמסומן במפה;

קובץ התקנות  ,7681כ"ד בסיוון התשע"ו30.6.2016 ,

1503

טור ב'
גושים וחלקות רישום קרקע

טור א'

גוש  - 10518חלקות ;30 ,29
גוש  - 10519חלקות  6עד  11 ,8עד  17 ,13עד  19וחלק מחלקות  3עד 9 ,5
כמסומן במפה;
גוש  - 11064חלקות  6עד ;9
כפר הנוער הדתי גוש  - 11133בשלמותו;
גוש  - 11128חלקות ;17 ,16
גוש  - 11138חלקות  83עד ;92 ,85
גוש  - 11144חלקות  397 ,381וחלק מחלקה  6כמסומן במפה;
כפר חסידים א' גושים  - 11141 ,11135 ,11127 ,11125בשלמותם;
גוש  - 11064חלקות ;12 ,11
גוש  - 11120חלקות  122 ,119 ,118עד ;124
גוש  - 11128חלקות  1עד  12 ,10עד  25 ,14עד ;29
גוש  - 11129חלק מחלקות  6 ,3כמסומן במפה;
גוש  - 11131חלקות  6 ,5וחלק מחלקה  2כמסומן במפה;
גוש  - 11132חלקות  1עד  19 ,12עד  41 ,40 ,38 ,33 ,32 ,28 ,25וחלק מחלקות
 35 ,30כמסומן במפה;
גוש  - 11134חלקות  1עד  17 ,13 ,11עד  23וחלק מחלקות 24 ,15 ,14 ,12
כמסומן במפה;
גוש  - 11136חלקות  1עד  26 ,12עד  48 ,35עד ;81 ,56 ,54 ,53 ,51
גוש  - 11137חלקות  15עד  17וחלק מחלקות  11עד  24 ,14כמסומן במפה;
גוש  - 11138פרט לחלקות  83עד ;92 ,85
גוש  - 11139חלקות  4 ,2 ,1עד  43 ,40 ,37 ,36 ,32 ,17 ,16 ,9וחלק מחלקות
 39 ,38כמסומן במפה;
גוש  - 11140חלקות  2עד  27 ,4עד  81 ,77עד  114 ,87וחלק מחלקות ,79
 80כמסומן במפה;
גוש  - 11142חלקות  2עד  16 ,13עד  19וחלק מחלקה  14כמסומן במפה;
גוש  - 11143חלקות  1עד  18 ,11עד ;27
גוש  - 12577חלקות  29 ,28 ,26 ,25 ,23 ,22 ,11וחלק מחלקות  17עד 24 ,21
כמסומן במפה;
גוש  - 17171חלק מחלקות  60 ,58כמסומן במפה;
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טור ב'
טור א'

גושים וחלקות רישום קרקע

כפר חסידים ב' גוש  - 11128חלקות  31 ,18 ,11עד ;51
גוש  - 11132חלקות  13עד  29 ,26 ,18וחלק מחלקות  35 ,30כמסומן במפה;
גוש  - 11136חלקות  59 ,52עד ;82 ,80
גוש  - 11137חלקות  1עד  25 ,23 ,22 ,20 ,18 ,10עד  28וחלק מחלקות 11
עד  24 ,14כמסומן במפה;
גוש  - 11139חלקות  41 ,14 ,13 ,11 ,10וחלק מחלקות  39 ,38כמסומן במפה;
גוש  - 11140חלקות  90 ,1עד  107 ,105עד  112 ,110וחלק מחלקות 80 ,79
כמסומן במפה;
גוש  - 11142חלקה  15וחלק מחלקה  14כמסומן במפה;
נופית

גושים  - 12593 ,12592 ,12591 ,12590 ,12430 ,12429בשלמותם;
גוש  - 10390חלק מחלקה  5כמסומן במפה;
גוש  - 10391חלקות  27עד  34 ,32עד ;54 ,42
גוש  - 10465חלקה  38וחלק מחלקות  47 ,36 ,6 ,4כמסומן במפה;
גוש  - 10468חלקה  4וחלק מחלקה  1כמסומן במפה;
גוש  - 10469חלק מחלקה  1כמסומן במפה;
גוש  - 12589פרט לחלק מחלקות  19 ,11 ,3 ,1כמסומן במפה;

ראס עלי

גוש  - 10369חלקות  10 ,4עד  37 ,35עד  67וחלק מחלקה  36כמסומן במפה;

רמת יוחנן

גוש  - 10360חלקות  34 ,28 ,1וחלק מחלקה  16כמסומן במפה;
גוש  - 10511חלק מחלקות  20 ,19כמסומן במפה;
גוש  - 10512חלקות  3עד  14 ,9 ,7 ,5עד  21 ,20 ,18 ,16וחלק מחלקה 8
כמסומן במפה;
גוש  - 10513חלקות ;16 ,13 ,12
גוש  - 10514חלקות  25 ,23 ,20עד  56 ,34 ,30וחלק מחלקות  53 ,22עד 55
כמסומן במפה;
גוש  - 10515חלקות  6עד  13 ,11עד  25 ,23 ,17 ,15וחלק מחלקות 12 ,3
כמסומן במפה;
גוש  - 10516חלקות  2עד ;6
גוש  - 10518חלק מחלקות  34 ,33 ,18כמסומן במפה;
גוש  - 10519חלקה  10וחלק מחלקות  3עד  9 ,5כמסומן במפה;
גוש  - 11614חלקות ;54 ,48
גוש  - 12418חלק מחלקות  13עד  37 ,17כמסומן במפה;
גוש  - 12419חלק מחלקה  123כמסומן במפה;
גוש  - 12420חלק מחלקות  84 ,83כמסומן במפה;
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טור ב'
טור א'

שער העמקים

גושים וחלקות רישום קרקע

גוש  - 10518חלקות  28 ,13וחלק מחלקות  25 ,8עד  27כמסומן במפה;
גוש  - 11121חלקות  12 ,10עד  14וחלק מחלקה  9כמסומן במפה;
גוש  - 11129חלקות ;15 ,14
גוש  - 12193חלק מחלקות  17 ,4כמסומן במפה;
גוש  - 12194חלקות  2עד  18 ,14 ,13 ,9 ,6וחלק מחלקות  17 ,15כמסומן במפה;
גוש  - 12292חלקות  1עד  12 ,3עד  22 ,20 ,15עד  27 ,25עד  30וחלק
מחלקות  17 ,16 ,11 ,10 ,4כמסומן במפה;
גוש  - 12293חלקות  16 ,12 ,5וחלק מחלקה  15כמסומן במפה;

____________________________________________________________________________________________________________
מתחת לקו

גושים ,10385 ,10384 ,10383 ,10382 ,10359 ,10358 ,10357 ,10353 ,10295
,11592 ,11032 ,11031 ,11030 ,11029 ,11028 ,11026 ,10464 ,10392 ,10388
 - 17176 ,17172בשלמותם;
גוש  - 10232חלקות  280 ,44וחלק מחלקות 277 ,266 ,122 ,120 ,119 ,116
כמסומן במפה;
גוש  - 10252חלקות  87עד  96וחלק מחלקה  109כמסומן במפה;
גוש  - 10293חלקות  12עד  136 ,22 ,17עד  139וחלק מחלקות 128 ,39 ,18
עד  588 ,135כמסומן במפה;
גוש  - 10294חלקות  36 ,35 ,16וחלק מחלקות  25 ,17עד  34 ,31 ,27כמסומן
במפה;
גוש  - 10297חלק מחלקות  7עד  22 ,18 ,12כמסומן במפה;
גוש  - 10327חלקות  1עד  13 ,10 ,8 ,7 ,5עד  31וחלק מחלקות 12 ,11 ,9 ,6
כמסומן במפה;
גוש  - 10360חלקות  29 ,25 ,22 ,18 ,13עד  31וחלק מחלקה  17כמסומן
במפה;
גוש  - 10369חלקות  1עד  5 ,3עד  9וחלק מחלקה  36כמסומן במפה;
גוש  - 10380חלקות  23עד  29 ,26עד  48 ,36 ,32עד  53 ,50וחלק מחלקות
 34 ,28 ,22כמסומן במפה;
גוש  - 10381חלקות  17 ,3 ,2עד ,147 ,146 ,77 ,56 ,52 ,39 ,38 ,33 ,31 ,19
 151וחלק מחלקות  10 ,1עד  49 ,36 ,14 ,12עד  164 ,150 ,59 ,57 ,51כמסומן
במפה;
גוש  - 10387חלקות  18 ,13 ,10עד  30 ,24וחלק מחלקה  27כמסומן במפה;
גוש  - 10389חלקות  5 ,3 ,1וחלק מחלקה  4כמסומן במפה;
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טור ב'
גושים וחלקות רישום קרקע

טור א'

גוש  - 10393חלקות  7 ,5 ,1עד  13 ,11עד  16וחלק מחלקה  4כמסומן במפה;
גוש  - 10394חלקות  3עד  12 ,11 ,8וחלק מחלקות  9 ,2כמסומן במפה;
גוש  - 10395חלקות  3 ,1עד  5וחלק מחלקה  2כמסומן במפה;
גוש  - 10460חלקה  2וחלק מחלקות  112 ,108כמסומן במפה;
גוש  - 10461פרט לחלק מחלקה  9כמסומן במפה;
גוש  - 10463חלקות  2 ,1וחלק מחלקה  3כמסומן במפה;
גוש  - 10465חלק מחלקות  47 ,36 ,6 ,4כמסומן במפה;
גוש  - 10467חלק מחלקות  4 ,2 ,1כמסומן במפה;
גוש  - 10468חלקות  3 ,2וחלק מחלקה  1כמסומן במפה;
גוש  - 10469חלקות  12 ,11 ,9וחלק מחלקות  10 ,2 ,1כמסומן במפה;
גוש  - 10471פרט לחלק מחלקה  5כמסומן במפה;
גוש  - 10473חלקה  8וחלק מחלקות  11 ,10 ,3 ,2כמסומן במפה;
גוש  - 10474חלקה  27וחלק מחלקות  31 ,28 ,26 ,25 ,3כמסומן במפה;
גוש  - 10511חלקה  21וחלק מחלקות  35 ,20 ,19כמסומן במפה;
גוש  - 10512חלקות  10 ,1עד  12וחלק מחלקה  8כמסומן במפה;
גוש  - 10513חלקות ;15 ,14
גוש  - 10514חלקות  33 ,19וחלק מחלקות  37 ,32 ,31כמסומן במפה;
גוש  - 10515חלקות  16 ,4 ,2 ,1וחלק מחלקות  24 ,12כמסומן במפה;
גוש  - 10516חלקות  16 ,15וחלק מחלקה  11כמסומן במפה;
גוש  - 11024חלקות  68עד  85 ,78וחלק מחלקות  87 ,84כמסומן במפה;
גוש  - 11025חלקות  20עד  51 ,49 ,47 ,41 ,40 ,36 ,26עד  63 ,53וחלק
מחלקות  105 ,59כמסומן במפה;
גוש  - 11027חלקות  2עד  12 ,10 ,8עד ,73 ,37 ,36 ,27 ,26 ,21 ,19 ,18 ,14
 104 ,100 ,98 ,96 ,94 ,92 ,90 ,88 ,86 ,84 ,82 ,80 ,78 ,76 ,75וחלק מחלקה 102
כמסומן במפה;
גוש  - 11041חלקות  99עד ;102
גוש  - 11042חלקות ;110 ,109
גוש  - 11131חלקות  7עד  14וחלק מחלקה  2כמסומן במפה;
גוש  - 11134חלק מחלקות  25 ,24 ,12כמסומן במפה;
גוש  - 11139חלקות  18 ,3עד  33 ,31עד ;35
גוש  - 11140חלקה ;111
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טור ב'
גושים וחלקות רישום קרקע

טור א'

גוש  - 11143חלקות  12עד ;17
גוש  - 11358חלק מחלקות  10 ,6כמסומן במפה;
גוש  - 11540חלקות  19 ,15עד  42 ,23עד  65 ,54עד ,102 ,97 ,93 ,89 ,85 ,67
 131 ,114 ,103עד  142 ,140 ,134וחלק מחלקות  2עד  16 ,14 ,9 ,5עד 24 ,18
עד  68 ,56 ,55 ,41 ,40 ,26עד ,112 ,105 ,104 ,101 ,98 ,94 ,90 ,87 ,86 ,84 ,70
 150 ,145 ,143 ,141 ,120 ,113כמסומן במפה;
גוש  - 11561חלקות  56 ,52 ,51עד  61וחלק מחלקה  62כמסומן במפה;
גוש  - 11596חלקות  56 ,42 ,12וחלק מחלקות  13 ,11 ,10עד ,43 ,41 ,40 ,15
 57 ,55 ,54עד  85 ,59עד  94 ,93 ,89כמסומן במפה;
גוש  - 12193חלקות  7 ,5 ,2עד  14וחלק מחלקות  17 ,16 ,6כמסומן במפה;
גוש  - 12194חלקות  10 ,8 ,7עד  16 ,12וחלק מחלקות  17 ,15כמסומן במפה;
גוש  - 12293חלקות  14 ,8 ,6 ,4וחלק מחלקה  15כמסומן במפה;
גוש  - 12577חלק מחלקה  18כמסומן במפה;
גוש  - 12589חלק מחלקות  19 ,11 ,3 ,1כמסומן במפה;
גוש  - 17170חלק מחלקה  8כמסומן במפה;
גוש  - 17171חלקות  5עד  39 ,36 ,33עד  56 ,54 ,52 ,50 ,47 ,46 ,42וחלק
מחלקות  60 ,58כמסומן במפה;
גוש  - 17173חלקות  2עד  6וחלק מחלקות  7 ,1כמסומן במפה".
כ"ח באייר התשע"ו ( 5ביוני )2016
(חמ -3-136ת)1

א ר י ה מ כ ל ו ף ד ר עי
שר הפנים

צו המועצות המקומיות (א) (קריית טבעון ,תיקון) ,התשע"ו2016-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו– 2לפקודת המועצות המקומיות ,1אני מצווה לאמור:
החלפת פרט (עה)
בתוספת הראשונה

.1

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (א) ,התשי"א ,21950-במקום פרט (עה)
יבוא:
"(עה) המועצה המקומית קריית טבעון
תאריך הקמתה :י"א בניסן התשי"ח ( 1באפריל .)1958
תחום המועצה :גושים וחלקות רישום קרקע:
הגושים ,11391 ,11390 ,11388 ,11387 ,11385 ,10607 ,10594 ,10591 ,10590 ,10479 ,10478
,12578 ,11923 ,11410 ,11400 ,11399 ,11398 ,11397 ,11396 ,11394 ,11393 ,11392
 - 12707 ,12706 ,12705 ,12678בשלמותם;

__________
1
2
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דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ'  ;256ס"ח התשע"ד ,עמ' .136
ק"ת התשי"א ,עמ'  ;178התשע"ג ,עמ' .884
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גוש  - 10367חלקה  9וחלק מחלקות  12 ,8כמסומן במפת תחום המועצה המקומית
קריית טבעון הערוכה בקנה מידה של  1:10,000והחתומה ביד שר הפנים ביום
כ"ח באייר התשע"ו (  5ביוני  ,)2016שהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים,
ירושלים ,במשרד הממונה על מחוז חיפה ובמשרד המועצה המקומית קריית
טבעון (להלן  -המפה);
גוש  - 10368חלק מחלקות  395 ,392 ,215 ,19כמסומן במפה;
גוש  - 10474חלק מחלקות  30 ,8כמסומן במפה;
גוש  - 10477חלקות  14 ,13 ,8 ,2 ,1וחלק מחלקה  12כמסומן במפה;
גוש  - 10592פרט לחלק מחלקות  463 ,455 ,330 ,329 ,218עד  465כמסומן במפה;
גוש  - 10593פרט לחלקות  60 ,5וחלק מחלקות  301 ,178 ,172 ,171 ,147 ,61כמסומן
במפה;
גוש  - 10600חלקות  21 ,19 ,13 ,12 ,8 ,5עד  38 ,32 ,26עד  44 ,41עד ,55 ,52 ,51 ,49 ,46
 60עד  84 ,81 ,80 ,76 ,74 ,71 ,69 ,68 ,66עד  101 ,99עד  103וחלק מחלקות ,7 ,6 ,1
 14 ,10עד  83 ,18 ,16כמסומן במפה;
גוש  - 10606חלק מחלקות  4 ,1כמסומן במפה;
גוש  - 11389חלקה  3וחלק מחלקה  12כמסומן במפה;
גוש  - 11395חלק מחלקה  2כמסומן במפה;
גוש  - 11402חלקות  3עד  7וחלק מחלקה  13כמסומן במפה;
גוש  - 12193חלקה  15וחלק מחלקות  17 ,16 ,6 ,4כמסומן במפה;
גוש  - 12194חלק מחלקה  17כמסומן במפה;
גוש  - 12292חלק מחלקות  16 ,11 ,10 ,4כמסומן במפה;
גוש  - 12312חלק מחלקות  47 ,16 ,12כמסומן במפה;
גוש  - 12679פרט לחלק מחלקות  74 ,24כמסומן במפה".
כ"ח באייר התשע"ו ( 5ביוני )2016
(חמ -3-269ת)1

א ר י ה מ כ ל ו ף ד ר עי
שר הפנים

צו התכנון והבנייה (אבו בסמה) (תיקון) ,התשע"ו2016-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (16ב) לחוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה( 11965-להלן -
החוק) ,אני מצווה לאמור:

	.1

מרחב תכנון המקומי אבו בסמה (להלן  -מרחב התכנון המקומי) ,לפי צו התכנון תיקון מרחב
והבנייה (אבו בסמה) (מס'  ,)2התשע"ב ,22012-ישונה ,וגבולותיו יהיו כמסומן בקו תכנון מקומי

כחול בתשריט הערוך בקנה מידה  1:50,000והחתום בידי ביום ל' בניסן התשע"ו
( 8במאי .)2016
__________
1
2

ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשע"ה ,עמ'  ;212התשע"ו ,עמ' .42
ק"ת התשע"ב ,עמ' .1504
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הפקדת עותקים

	.2

עותקים של התשריט האמור בסעיף  1מופקדים במינהל התכנון בירושלים ,במשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז דרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה אבו בסמה וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.

תחילה

	.3
	.4

תחילתו של צו זה ביום פרסומו.

הוראות מעבר

דיון או פעולה אחרת שהחלה בהם ועדה מקומית או רשות רישוי ערב תחילתו של
צו זה בנוגע לשטח מרחב התכנון המקומי לפי צו זה ,תמשיך בהם הוועדה המקומית
או רשות הרישוי של מרחב התכנון המקומי מהשלב שאליו הגיעו; בסעיף זה" ,ועדה
מקומית"  -לרבות ועדה מוועדותיה.

ז' בניסן התשע"ו ( 8במאי )2016
(חמ )3-1113

משה כחלון
שר האוצר
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