
רשומות

קובץ התקנות
16 בפברואר 73422014ט"ז באדר א' התשע"ד

עמוד

צו המועצות המקומיות )מועצה מקומית תעשייתית רמת חובב, תיקון(, התשע"ד-2014                                    676

צו המועצות המקומיות )א( )דלית אל כרמל, תיקון(, התשע"ד-2014                                                                    676

צו לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות )דחיית יום התחילה(, התשע"ד-2014                          677

 כללי ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו–2010( )תעריפי שירותי
  מים וביוב ברשויות מקומיות שאינן רשויות מקומיות בלא תאגיד שטרם העבירו את שירותי המים

 והביוב לחברה( )הוראת שעה( )תיקון מס' 2(, התשע"ד-2014                                                                       677

678 הודעת אוויר נקי )אגרות(, התשע"ד-2014                                                                                                   

תיקון טעות



קובץ התקנות 7342, ט"ז באדר א' התשע"ד, 2014 2 16  676

צו המועצות המקומיות )מועצה מקומית תעשייתית רמת חובב, תיקון(, 
התשע"ד-2014

שר  ובהסכמת  המקומיות1,  המועצות  לפקודת  ו–2א   2 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
הכלכלה2, אני מצווה לאמור:

התשמ"ט-31989  חובב(,  רמת  תעשייתית  מקומית  )מועצה  המקומיות  המועצות  בצו    1
)להלן - הצו העיקרי(, בשם הצו, במקום "רמת חובב" יבוא "נאות חובב" 

בסעיף 1 לצו העיקרי, בהגדרה "המועצה", במקום "רמת חובב" יבוא "נאות חובב"    2
בסעיף 2 לצו העיקרי, במקום "רמת חובב" יבוא "נאות חובב"    3

כ' בטבת התשע"ד )23 בדצמבר 2013(
)חמ 3-2151(

ר ע ס ן  ו ע ד ג  
שר הפנים  

צו המועצות המקומיות )א( )דלית אל כרמל, תיקון(, התשע"ד-2014

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

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )א(, התשי"א-21950, במקום פרט )סה(    1
יבוא:

")סה( המועצה המקומית דלית אל כרמל 

תאריך הקמתה: ג' בשבט התשי"א )10 בינואר 1951(

תחום המועצה: גושים וחלקות רישום קרקע )ועד בכלל(:

גושים 11507, 11508, 11509, 11519, 11520, 11521, 11522, 11523, 11524, 11526, 11527, 
12652 - בשלמותם;

גוש 11501 - חלקות 18, 19 וחלק מחלקות 13, 16, 17, 20, 21, 43, 44, 47 עד 49, 60, 87 
כמסומן במפה הערוכה בקנה מידה 1:10,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום כ' 
בטבת התשע"ד )23 בדצמבר 2013( ושהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים, 
ירושלים, במשרד הממונה על מחוז חיפה ובמשרד המועצה המקומית דלית אל 

כרמל )להלן - המפה(;

גוש 11502 - חלקות 31, 40, 45, 58 עד 161, 164 עד 314, 317, 319 עד 321 וחלק מחלקות 
5, 10, 12, 17 עד 23, 47, 56, 316 כמסומן במפה;

גוש 11505 - חלקות 10 עד 13, 15 עד 17, 50 וחלק מחלקות 9, 14, 51, 52 כמסומן במפה;

גוש 11506 - פרט לחלק מחלקות 271 עד 273, 331, 336, 343, 344, 374 כמסומן במפה;

גוש 11510 - חלקות 2, 5 עד 29, 52 וחלק מחלקה 1 כמסומן במפה;
__________

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256   1
ק"ת התשי"א, עמ' 178 ועמ' 474; התשי"ג, עמ' 791; התשנ"ח, עמ' 586; התש"ע, עמ' 120   2

תיקון שם הצו

החלפת פרט )סה( 
בתוספת הראשונה

תיקון ההגדרות

תיקון סעיף 2

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256; ס"ח התשמ"ח, עמ' 55   1

י"פ התשע"ג, עמ' 4612   2
ק"ת התשמ"ט, עמ' 926; התש"ע, עמ' 807   3
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גוש 11511 - חלקות 1 עד 4, 9 עד 28, 37, 43 עד 45, 66 עד 70, 73 עד 92, 95 וחלק 
מחלקות 36, 94 כמסומן במפה;

גוש 11514 - חלקות 15 עד 18, 21 עד 23, 26 עד 43, 50 עד 53, 55 וחלק מחלקות 2, 14, 
19, 20, 48, 49 כמסומן במפה;

גוש 17134 - חלקה 1 וחלק מחלקה 42 כמסומן במפה;

גוש 17158 - חלקה 22 וחלק מחלקה 30 כמסומן במפה;

שטח בנוי לא מוסדר כמסומן במפה "

כ' בטבת התשע"ד )23 בדצמבר 2013(
)חמ 3-269-ת1(

ר ע ס ן  ו ע ד ג  
שר הפנים  

צו לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות )דחיית יום 
התחילה(, התשע"ד-2014

ואלקטרוני  חשמלי  בציוד  סביבתי  לטיפול  לחוק  73)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ובסוללות, התשע"ב-12012 )להלן - החוק(, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מצווה 

לאמור: 

תחילתו של החוק ביום כ"ט באדר א' התשע"ד )1 במרס 2014(    1
תחילתו של צו זה ביום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(    2

י"ח בשבט התשע"ד )19 בינואר 2014(
)חמ 3-4795(

ץ ר פ ר  י מ ע  
השר להגנת הסביבה  

 

 

כללי ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית 
לשנים 2009 ו–2010( )תעריפי שירותי מים וביוב ברשויות מקומיות שאינן 

רשויות מקומיות בלא תאגיד שטרם העבירו את שירותי המים והביוב 
לחברה( )הוראת שעה( )תיקון מס' 2(, התשע"ד-2014

חקיקה  )תיקוני  הכלכלית  ההתייעלות  לחוק  76)ב()3(  סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף 
לשינוי  בחוק  כניסוחו  התשס"ט-12009,  ו–2010(,   2009 לשנים  הכלכלית  התכנית  ליישום 
ו–2014(,   2013 לשנים  התקציב  יעדי  להשגת  חקיקה  )תיקוני  הלאומיים  העדיפויות  סדרי 

התשע"ג-22013, קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:

הכלכלית  התכנית  ליישום  חקיקה  )תיקוני  הכלכלית  ההתייעלות  לכללי   4 בסעיף    1
רשויות  שאינן  מקומיות  ברשויות  וביוב  מים  שירותי  )תעריפי  ו–2010(   2009 לשנים 

דחיית יום התחילה

תחילה

__________
ס"ח התשע"ב, עמ' 530   1

__________
ס"ח התשס"ט, עמ' 157 ועמ' 220; התשע"ג, עמ' 116 ועמ' 193   1

ס"ח התשע"ג, עמ' 116 ועמ' 193    2

תיקון סעיף 4
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מקומיות בלא תאגיד שטרם העבירו את שירותי המים והביוב לחברה( )הוראת שעה(, 
התשע"ד-32013, במקום "ט"ז באדר א' התשע"ד )16 בפברואר 2014(" יבוא "כ"ד בניסן 

התשע"ד )24 באפריל 2014("  

ו' באדר א' התשע"ד )6 בפברואר 2014(
)חמ 3-4764(

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

למים ולביוב  

הודעת אוויר נקי )אגרות(, התשע"ד-2014

 - )להלן  התשע"א-12010  )אגרות(,  נקי  אוויר  לתקנות   5 תקנה  לפי  סמכותי    בתוקף 
התקנות(, אני מודיעה לאמור:

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2013 דצמבר  בחודש  שפורסם  במדד  השינוי  עקב    1
האגרות  סכומי  עודכנו   ,)2014 בינואר   1( התשע"ד  בטבת  כ"ט  מיום   ,2012 דצמבר 

שבתקנה 2, ובתוספת השנייה לתקנות, כלהלן:

)1( אגרה בעד הגשת בקשה להיתר פליטה - 204,400 שקלים חדשים לכל יחידת 
חיוב;

)2( אגרה בעד הגשת בקשה לערוך שינוי הפעלה משמעותי, כהגדרתו בסעיף 27 
לחוק - 29,280 שקלים חדשים לכל יחידת חיוב;

)3( נוסח התוספת השנייה לתקנות הוא:

"תוספת שנייה
)תקנות 3 ו–6(

אגרה בשקלים חדשים בעד הגשת בקשה למתן היתר פליטה המשולמת בתשלומים

טור א'
סכום לתשלום בעת הגשת הבקשה

טור ב'
סכום לתשלום מדי שנה

67,780"19,520

י"א בשבט התשע"ד )12 בינואר 2014(
ר ל פ ל ד  ו ד  )4 0 7 0 - 3 מ  ח (

המנהל הכללי של המשרד להגנת הסביבה  

תיקון טעות

התשע"ג-2013,  במוניות(,  נסיעה  )מחירי  ושירותים  מצרכים  מחירי  על  פיקוח  בצו 
אחרי  "יעד",  בטור  ג',  לחלק   3 בפרט  בתוספת,   ,1320 עמ'   ,7259 התקנות  בקובץ  שפורסם 

"תחנה מרכזית עכו", המילים "או תחנה "מרכזית המפרץ"" - צריכות להימחק 

)חמ 3-2722(

__________
ק"ת התשע"א, עמ' 266   1

__________
ק"ת התשע"ד, עמ' 391; התשע"ד, עמ' 538   3

עדכון אגרות




