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תקנות סימני מסחר )תיקון(, התשע"ג-2012
התשל"ב-11972,	 חדש[,	 ]נוסח	 מסחר	 סימני	 לפקודת	 	)2(71 סעיף	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
באישור	שר	האוצר	לפי	סעיף	39ב	לחוק	יסודות	התקציב,	התשמ"ה-21985,	ובאישור	ועדת	

הכלכלה	של	הכנסת,	אני	מתקין	תקנות	אלה:	

	בתוספת	הראשונה	לתקנות	סימני	מסחר,	31940	- �1
	בפרט	7,	המילים	"37"	-	יימחקו; )1(

	פרט	8)ב(	-	יימחק; )2(

	בסופה	יבוא: )3(

בשקלים	חדשים

	בעד	העתק	סרוק	של	תיק	רישום �14"�"46

כ"ט	בתשרי	התשע"ג	)15	באוקטובר	2012(
נאמן יעקב	 	 	 )חמ	3-1129(

שר	המשפטים 	 	

__________
דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	26,	עמ'	511;	ק"ת	התשס"ז,	עמ'	150� 	1

ס"ח	התשמ"ה,	עמ'	60;	התשנ"א,	עמ'	130� 	2
ע"ר	1940,	תוס'	2,	עמ'	192;	ק"ת	התשס"ב,	עמ'	759;	התשס"ט,	עמ'	70� 	3

תקנות בית הדין לעבודה )סדרי דין( )תיקון(, התשע"ג-2012
ולאחר	 התשכ"ט-11969,	 לעבודה,	 הדין	 בית	 לחוק	 43)ב(	 סעיף	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	

התייעצות	עם	שר	התעשייה	המסחר	והתעסוקה,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

התקנות	 	- )להלן	 התשנ"ב-21991	 דין(,	 )סדרי	 לעבודה	 הדין	 בית	 לתקנות	 	1 בתקנה	 	�1
העיקריות(,	אחרי	ההגדרה	"כתב	בי	דין"	יבוא:

"מספר	זהות"	-	

	לגבי	חברה	הרשומה	בישראל	-	מספר	הרישום; )1(

ומספר	 רשומה	 היא	 שבה	 המדינה	 	- לישראל	 מחוץ	 הרשומה	 חברה	 	לגבי	 )2(
הרישום,	אם	יש	לה	מספר	רישום;

	לגבי	תאגיד	אחר	שיש	לו	מספר	רישום	על–פי	דין	-	מספר	הרישום	שלו; )3(

	לגבי	יחיד	תושב	ישראל	-	מספר	זהותו	במרשם	האוכלוסין; )4(

	לגבי	יחיד	שאינו	תושב	ישראל	-	המדינה	שבה	הוצא	הדרכון	ומספר	הדרכון; )5(

	לגבי	יחיד	תושב	האזור	-	מספר	הזהות	על	פי	מרשם	האוכלוסין	הפלסטיני	 )6(
שבאזור	כמשמעותו	בחוק	האזרחות	והכניסה	לישראל	)הוראת	שעה(,	התשס"ג-

"�32003

	אחרי	תקנה	8	לתקנות	העיקריות	יבוא:	 �2

	"סייג	לקבלת	
כתב	בי	דין

מספר	 בראשו	 צוין	 לא	 אם	 לרישום	 דין	 בי	 כתב	 יקובל	 	לא	 	)א( 8א�
זהותו	של	מגיש	כתב	בי	הדין�

תיקון התוספת 
הראשונה

תיקון תקנה 1

__________
ס"ח	התשכ"ט,	עמ'	70� 	1

ק"ת	התשנ"ב,	עמ'	345;	התשע"א,	עמ'	963� 	2
ס"ח	התשס"ט,	עמ'	544;	ק"ת	התשע"ב,	עמ'	704� 	3

הוספת	תקנה	8א
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	על	אף	האמור	בתקנת	משנה	)א(,	לא	היה	לבעל	דין	מספר	 )ב(
ויפרט	את	הטעמים	לכך;	 בי	הדין	 זאת	בראש	כתב	 יציין	 זהות,	
ראה	מזכיר	ראשי	או	מי	שהוא	הסמיכו	כי	אין	לבעל	דין	מספר	

זהות,	יאשר	את	קבלת	כתב	בי	הדין	לרישום�

	הרואה	את	עצמו	נפגע	מאי–קבלתו	לרישום	של	כתב	בי–דין	 )ג(
על	 ההודעה	 קבלת	 ממועד	 ימים	 עשרה	 בתוך	 רשאי,	 לרישום,	
ולהכרעתו	 לעיונו	 יועבר	 העניין	 כי	 לבקש	 לרישום,	 אי–הקבלה	
של	שופט	או	רשם;	לא	הגיש	בקשה	כאמור,	יראוהו	כמי	שאינו	

מתנגד	לאי–קבלת	כתב	בי–הדין	לרישום�"

	תחילתן	של	תקנות	אלה	30	ימים	מיום	פרסומן� �3
נאמןד'	בכסלו	התשע"ג	)18	בנובמבר	2012( יעקב	

	 	 שר	המשפטים)חמ	3-2195( 	 	

תקנות בית הדין לעבודה )משמרת שנייה(, התשע"ג-2012
ולאחר	 התשכ"ט-11969,	 לעבודה,	 הדין	 בית	 לחוק	 43)ב(	 סעיף	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	

התייעצות	עם	שר	התעשייה	המסחר	והתעסוקה2,	אני	מתקין	תקנות	אלה:	

	בתקנות	אלה	- �1
"ימי	מנוחה"	-	ימי	המנוחה	הקבועים	בסעיף	18א)א(	לפקודת	סדרי	השלטון	והמשפט,	

התש"ח-31948,	וכן	ימי	שבתון	שנקבעו	בחיקוק;

"משמרת	שנייה"	-	מתכונת	סדירה	של	קיום	דיונים	שנקבעו	לכך	מראש	בשעות	שבין	
15:00	ובין	21:00	בין	הימים	א'	עד	ה'	בשבוע	שאינם	ימי	מנוחה�

מנהל	בתי	המשפט,	בהתייעצות	עם	שר	המשפטים	ונשיא	בית	הדין	הארצי	לעבודה,	 )א(	 	�2
רשאי	להורות	כי	בבתי	דין	לעבודה	מסוימים	יישמעו	משפטים	במשמרת	שנייה,	מלאה	

או	חלקית�

	מנהל	בתי	המשפט,	בהתייעצות	עם	נשיא	בית	הדין	הארצי	לעבודה,	יורה	מהם	 )ב(
סוגי	המשפטים	אשר	יישמעו	במשמרת	השנייה	בכל	בית	דין�

	הוראות	מנהל	בתי	המשפט	לפי	תקנה	זו	יפורסמו	ברשומות�	 )ג(

אין	באמור	בתקנות	אלה	כדי	לגרוע	מסמכותו	של	כל	שופט	או	רשם	לשמוע	משפטים	 		�3
בשעות	ובמועדים	על	פי	כל	נוהל	ונוהג�	

תחילתן	של	תקנות	אלה	שלושים	ימים	מיום	פרסומן� 	�4
ד'	בכסלו	התשע"ג	)18	בנובמבר	2012(

נאמן יעקב	 	 	 )חמ	3-4524(

שר	המשפטים 	 	

תקנות הביטוח הלאומי )ביטוח אבטלה( )תיקון(, התשע"ג-2012
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	170)ז(	ו–400	לחוק	הביטוח	הלאומי	]נוסח	משולב[,	התשנ"ה- 	
11995	)להלן	-	החוק(,	בהתייעצות	עם	מועצת	המוסד	לפי	סעיף	12	לחוק,	בהסכמת	שר	האוצר	

ובאישור	ועדת	העבודה	הרווחה	והבריאות	של	הכנסת,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

תחילה

הגדרות

סמכות מנהל 
בתי המשפט

 סמכות שופט
או רשם

תחילה

__________
ס"ח	התשכ"ט,	עמ'	70� 	1

י"פ	התשס"ג,	עמ'	2084� 	2
ע"ר	1948,	תוס'	א',	עמ'	1� 	3

__________
ס"ח	התשנ"ה,	עמ'	210;	התשע"ב,	עמ'	616� 		1
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התקנות	 	- )להלן	 התשל"ג-21972	 אבטלה(,	 )ביטוח	 הלאומי	 הביטוח	 לתקנות	 	5 תקנה	 	�1
העיקריות(	-	בטלה�

	במקום	תקנה	11	לתקנות	העיקריות	יבוא:	 �2

	"חישוב	השכר
היומי	הממוצע

	לעניין	חישוב	השכר	היומי	הממוצע	של	מובטל	כאמור	בסעיף	 		)א( �11
170)א(	לחוק,	יחולק		סך	כל	הכנסתו	של	מובטל	ב–150	ולעניין	חישוב	
השכר	היומי	הממוצע	של	מובטל	כאמור	בסעיף	170)ב(	לחוק,	יחולק	
סך	כל	הכנסתו	של	מובטל	במספר	החודשים	שבהם	עבד	והסכום	

המתקבל	יחולק	ב–25�

	סכום	המתקבל	לפי	תקנת	משנה	)א(	שהוא	פחות	מ–50	שקלים	 )ב(
חדשים	 שקלים	 ל–99	 	50 שבין	 וסכום	 בחשבון,	 יובא	 לא	 חדשים	
ייחשב	כ–100	שקלים	חדשים�																																																			

בסיס	 המשמשים	 השכר	 או	 ההכנסה	 	- "הכנסה"	 זו,	 	בתקנה	 )ג(
לחישוב	השכר	היומי	הממוצע	כאמור	בסעיף	170	)א(	או	)ב(	לחוק�"					

תחילתן	של	תקנות	אלה	90	ימים	מיום	פרסומן	)להלן	-	יום	התחילה(,	והן	יחולו	לגבי	מי	 	�3
שהתאריך	הקובע,	כהגדרתו	בסעיף	158	לחוק,	חל	ב–1		בחודש	שלאחר	יום	התחילה	או	

לאחריו�

ד'	בכסלו	התשע"ג	)18	בנובמבר	2012(
ן ו כחל משה	 	 	 )חמ	3-787(

שר	הרווחה	והשירותים	החברתיים 	 	 __________
ק"ת	התשל"ג,	עמ'	369;	התשנ"ח,	עמ'	1066� 	2

תקנות הביטוח הלאומי )דמי קבורה( )הוראת שעה(, התשע"ג-2012
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	266	ו–400	לחוק	הביטוח	הלאומי	]נוסח	משולב[,	התשנ"ה- 	
11995	)להלן	-	החוק(,	בהתייעצות	עם	מועצת	המוסד	לפי	סעיף	12	לחוק,	בהתייעצות	עם	השר	

לשירותי	דת	ובאישור	ועדת	העבודה	הרווחה	והבריאות	של	הכנסת,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

בתקופה	שמיום	ל'	בסיוון	התשע"א	)2	ביולי	2011(	עד	יום	כ"ג	בתמוז	התשע"ג	)1	ביולי	 	�1
התשל"ו-31976,	 קבורה(,	 )דמי	 הלאומי	 הביטוח	 לתקנות	 בתוספת	 כאילו	 יראו	 	)2013	

בלוח	א',	במקום	טורים	4	ו–5	בא:

4"

חברות	אחרות

	נפטר	שמלאו	לו	10	שנים �14,101

	נפטר	שמלא	לו	חודש	אך	טרם	מלאו	לו	עשר	שנים �22,051

	נפטר	שטרם	מלא	לו	חודש �3"820

	תקנות	אלה	יחולו	על	דמי	קבורה	המשתלמים	בעד	התקופה	הקבועה	בתקנה	1� 	)א( �2
המנגנון	 לפי	 	,2013 עד	 	2011 השנים	 לגבי	 יעודכנו	 	1 בתקנה	 הנקובים	 	הסכומים	 )ב(

הקבוע	בסעיף	266	לחוק�

ד'	בכסלו	התשע"ג	)18	בנובמבר	2012(
ן ו כחל משה	 	 	 )חמ	3-787(

שר	הרווחה	והשירותים	החברתיים 	 	 __________
ס"ח	התשנ"ה,	עמ'	210� 		1
י"פ	התשס"ח,	עמ'	1820� 		2

ק"ת	התשל"ז,	עמ'	2674;	התשע"א,	עמ'	22� 	2

תחילה ותחולה

ביטול תקנה 5

החלפה תקנה 11

הוראת	שעה

תחילה
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צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )הגליל התחתון, תיקון(, 
התשע"ג-2012

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

התשי"ח—21958,	 אזוריות(,	 )מועצות	 המקומיות	 המועצות	 לצו	 הראשונה	 בתוספת	 	�1
במקום	פרט	)טז(	יבוא:

")טז(

הגליל התחתון

בפרט	זה,	"מפה"	—	מפת	המועצה	האזורית	הגליל	התחתון	הערוכה	בקנה	מידה	1:30,000	
והחתומה	ביד	שר	הפנים	ביום	ט'	באלול	התשע"ב	)27	באוגוסט	2012(,	שהעתקים	ממנה	
עילית	 נצרת	 הצפון,	 מחוז	 על	 הממונה	 במשרד	 ירושלים,	 הפנים,	 במשרד	 מופקדים	

ובמשרד	המועצה	האזורית	הגליל	התחתון	)להלן	-	המפה(;

גושים	וחלקות	רישום	קרקעטור	א'

גושים	15140,	15141,	15142,	15143,	15146,	15152,	15153	-	בשלמותם;אילניה

גוש	15139	-	פרט	לחלק	מחלקה	56	כמסומן	במפה;

כמסומן	 	9 	,7 עד	 	5 מחלקות	 וחלק	 	8 	,4 עד	 	1 חלקות	 	- 	15147 גוש	
במפה;

גוש	15156	-	חלקות	24,	26	עד	35,	40	עד	104,	106,	108	עד	110,	112	
עד	119,	121,	124,	125	וחלק	מחלקות	23,	25,	36,	38,	39,	105	כמסומן	

במפה;

גוש	16622	-	חלקות	2,	3,	6,	7,	10,	11,	14,	15,	47,	52,	53;

גוש	16623	-	חלקות	39	עד	41,	73	עד	83;

גוש	16640	-	חלקה	46;

גושים	15251,	15254,	15267,	17316,	17317,	17334,	17335,	17336,	17337,	ארבל
17338,	17339,	17869	-	בשלמותם;

גוש	15052	-	חלקה	33;

גוש	15248	-	פרט	לחלקות	35,	38;

גוש	15249	-	חלקות	28,	40,	41,	44,	47,	50,	53,	56,	59,	62,	65,	68,	71;

גוש	15250	-	פרט	לחלקות	10,	13;

גוש	15344	-	חלקה	15	וחלק	מחלקות	2	עד	6	כמסומן	במפה;

גושים	15137,	15138,	15291,	15292,	15293,	15298,	15745,	17042,	17043,	בית	קשת
17044,	17045	-	בשלמותם;

גוש	15136	-	חלקות	94,	95;

גוש	15145	-	פרט	לחלקות	1,	2	וחלק	מחלקות	3,	4,	23	כמסומן	במפה;

גוש	15147	-	חלקה	15;

גוש	15148	-	חלקה	14	וחלק	מחלקות	2,	9,	18,	20	כמסומן	במפה;

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

ק"ת	התשי"ח,	עמ'	1958;	התשס"ג,	עמ'	640� 	2

	החלפת	פרט	)טז(
בתוספת	הראשונה
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גושים	וחלקות	רישום	קרקעטור	א'

גוש	15149	-	חלקות	3,	6	וחלק	מחלקה	13	כמסומן	במפה;

גוש	15290	-	חלקות	25	עד	33;

גוש	15341	-	חלק	מחלקות	1,	3,	4,	54	כמסומן	במפה;

גוש	15746	-	פרט	לחלק	מחלקה	8	כמסומן	במפה;

גוש	15747	-	חלקה	6	וחלק	מחלקה	7	כמסומן	במפה;

גוש	17040	-	חלקות	19,	20;

גוש	17041	-	פרט	לחלקה	44	וחלק	מחלקה	53	כמסומן	במפה;

גושים	16585,	16587,	16588,	16589,	16591,	16592,	16593,	16594,	16595,	בית	רימון
16596,	16598,	16599,	16600,	16601,	16602	-	בשלמותם;

גוש	16586	-	חלק	מחלקה	3	כמסומן	במפה;

גוש	16590	-	חלקות	15,	16,	18	וחלק	מחלקות	3,	14	כמסומן	במפה;

גוש	16597	-	חלקות	1,	8,	9,	11	עד	13	וחלק	מחלקה	10	כמסומן	במפה;

גוש	16603	-	חלקות	1	עד	6,	20,	21;

גוש	15223	-	בשלמותו;גבעת	אבני

גוש	15179	-	חלקות	7,	8,	26	עד	33,	56,	70,	71,	73	עד	79,	82	עד	192,	
195,	196,	199,	201,	203,	205	עד	276	וחלק	מחלקות	4	עד	6,	9	עד	12,	22	
עד	25,	34	עד	41,	57	עד	60,	65,	67	עד	69,	72,	80,	81,	193,	194,	197,	198,	

200,	202,	204	כמסומן	במפה;

גוש	15210	-	פרט	לחלק	מחלקה	121	כמסומן	במפה;

גוש	15211	-	פרט	לחלקות	19	עד	28	וחלק	מחלקות	16	עד	18,	29	עד	37,	
138,	140	כמסומן	במפה;

גוש	15225	-	חלק	מחלקות	90	עד	94,	97,	102	עד	106	כמסומן	במפה;

גוש	15228	-	חלקות	55	עד	57,	60,	61,	64	עד	78,	93,	94,	96,	97,	103,	105,	
107,	108,	110,	112,	114,	116,	118,	120,	122,	125	וחלק	מחלקות	17,	21	עד	

23,	32,	84,	85,	101	כמסומן	במפה;

גוש	15229	-	חלקות	107,	114,	116,	118,	120,	122,	133,	151,	153,	156,	
159,	161,	163,	165,	167	וחלק	מחלקות	44,	94,	105,	109,	111,	112,	124,	

127,	129,	131,	135,	137,	139,	141	כמסומן	במפה;

גוש	15241	-	חלקות	64,	66,	68,	89,	95,	97,	99	עד	106	וחלק	מחלקות	2,	
17,	61,	63,	70,	72,	74,	88,	91	כמסומן	במפה;

כמסומן	 	170 	,151 	,149 	,3 	,2 מחלקות	 וחלק	 	102 חלקה	 	- 	15242 גוש	
במפה;

גושים	15056,	15057,	15252,	15253,	15268,	15272,	15273,	15274,	15275,	הזורעים
15276,	15278	-	בשלמותם;

גוש	15051	-	חלקות	21,	24	וחלק	מחלקה	27	כמסומן	במפה;

גוש	15052	-	חלקות	7,	14,	19,	22,	37,	38	וחלק	מחלקות	9,	25,	28,	36	
כמסומן	במפה;
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גושים	וחלקות	רישום	קרקעטור	א'

כמסומן	 	14 	,11 	,9 	,8 	,6 מחלקות	 וחלק	 	10 	,7 חלקות	 	- 	15053 גוש	
במפה;

גוש	15055	-	חלקות	4,	7;

כמסומן	 	18 	,15 מחלקות	 וחלק	 	21 	,12 	,9 עד	 	2 חלקות	 	- 	15058 גוש	
במפה;

	31 וחלק	מחלקה	 	43 	,40 	,37 	,34 	,28 	,25 	,22 	,19 חלקות	 	- 	15059 גוש	
כמסומן	במפה;

גושים	17308,	17309,	17310,	17311,	17319,	17320,	17321,	17322,	17323,	כפר	זיתים
	17333	,17332	,17331	,17330	,17329	,17328	,17327	,17326	,17325	,17324

-	בשלמותם;

גוש	17318	-	פרט	לחלקות	6,	30;

-	כפר	חיטים 	17315 	,17314 	,17313 	,17312 	,15502 	,15501 	,15500 	,15342 גושים	
בשלמותם;

גוש	15343	-	פרט	לחלק	מחלקות	4,	33	כמסומן	במפה;

גוש	15344	-	חלקות	7	עד	13	וחלק	מחלקות	2	עד	6	כמסומן	במפה;

כמסומן	 	23 	,13 	,10 	,9 מחלקות	 וחלק	 	18 	,14 חלקות	 	- 	15458 גוש	
במפה;

גוש	15460	-	חלקות	23,	25,	26,	31	וחלק	מחלקות	22,	29,	33,	36	עד	39	
כמסומן	במפה;

גוש	15461	-	חלקות	39,	44,	45,	47,	48,	52	עד	62	וחלק	מחלקות	2,	3,	
10,	11,	14,	34,	35,	38,	40,	42,	43,	46,	49	עד	51,	74	עד	76,	81,	82	כמסומן	

במפה;

גוש	15462	-	חלקות	1	עד	28,	31,	32,	34,	35,	39,	42,	48	עד	50,	54,	55,	59	
וחלק	מחלקות	36,	60,	74,	76,	77,	81,	82,	84,	85	כמסומן	במפה;

גוש	15463	-	חלקות	7	עד	17,	28	עד	51,	55	עד	59,	61,	65	וחלק	מחלקות	
4	עד	6,	18	עד	22,	24	עד	26,	54,	60,	62	כמסומן	במפה;

גוש	15464	-	חלקות	1	עד	6,	60	וחלק	מחלקה	8	כמסומן	במפה;

גוש	17318	-	חלקות	6,	30;

גושים	15364,	15365,	15366,	15367,	15373,	15374,	15375,	15376,	15378,	כפר	קיש
	,15492	,15490	,15489	,15488	,15487	,15484	,15482	,15397	,15396	,15379

15493,	15494,	15495,	15496	-	בשלמותם;

גוש	15359	-	חלק	מחלקות	8	עד	11	כמסומן	במפה;

גוש	15361	-	חלקות	2	עד	6,	8,	9	וחלק	מחלקות	1,	7	כמסומן	במפה;

גוש	15362	-	חלקות	1	עד	3,	6,	8,	10,	12,	13;

גוש	15363	-	חלקה	1	וחלק	מחלקה	2	כמסומן	במפה;

גוש	15485	-	פרט	לחלקות	1	עד	3	וחלק	מחלקה	94	כמסומן	במפה;

כמסומן	 	141 	,1 מחלקות	 וחלק	 	145 	,2 לחלקות	 פרט	 	- 	15486 גוש	
במפה;
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גושים	וחלקות	רישום	קרקעטור	א'

גוש	22567	-	חלק	מחלקה	21	כמסומן	במפה;

	19 	,10 עד	 	7 מחלקות	 וחלק	 	26 עד	 	21 	,6 עד	 	2 חלקות	 	- 	22568 גוש	
כמסומן	במפה;

גושים	15224,	15226,	15227,	15230,	15231,	15233,	15234,	15235,	15237,	לביא
	,15265	,15264	,15258	,15257	,15256	,15255	,15247	,15246	,15245	,15243

15266	-	בשלמותם;

גוש	15179	-	חלקה	13	וחלק	מחלקות	4	עד	6,	9	עד	12,	14,	65	כמסומן	
במפה;

גוש	15210	-	חלק	מחלקה	121	כמסומן	במפה;

גוש	15211	-	חלקות	19	עד	28	וחלק	מחלקות	16	עד	18,	29	עד	37,	138,	
140	כמסומן	במפה;

גוש	15219	-	חלקות	1	עד	3,	6	עד	8,	12	וחלק	מחלקות	5,	9,	14	כמסומן	
במפה;

גוש	15225	-	פרט	לחלק	מחלקות	90	עד	94,	97,	102	עד	106	כמסומן	
במפה;

גוש	15228	-	חלקות	1	עד	16,	19,	20,	24	עד	31,	33	עד	49,	79	עד	83,	
86	עד	90,	95,	98	עד	100	וחלק	מחלקות	17,	21	עד	23,	32,	84,	85,	101	

כמסומן	במפה;

גוש	15229	-	חלקות	1	עד	28,	33,	34,	95	עד	98,	100,	125	וחלק	מחלקות	
44,	94,	105,	109,	111,	112,	124,	127,	129,	131,	135,	137,	139,	141	כמסומן	

במפה;

גוש	15242	-	פרט	לחלקה	102	וחלק	מחלקות	2,	3,	149,	151,	170	כמסומן	
במפה;

גוש	15244	-	פרט	לחלק	מחלקות	80,	88	כמסומן	במפה;

גוש	15263	-	פרט	לחלקה	41;

גושים	15417,	15418,	15419,	15420,	15421,	15422,	15423	-	בשלמותם;מסד

גושים	15082,	15084,	15087,	15088	-	בשלמותם;מצפה

גוש	15038	-	חלק	מחלקה	7	כמסומן	במפה;

כמסומן	 	32 	,30 	,25 	,24 מחלקות	 וחלק	 	26 לחלקה	 פרט	 	- 	15081 גוש	
במפה;

גוש	15083	-	חלקה	5	וחלק	מחלקה	9	כמסומן	במפה;

גוש	15086	-	פרט	לחלקות	169	עד	176;

גוש	15089	-	חלקה	3;

גוש	15343	-	חלק	מחלקות	4,	33	כמסומן	במפה;

גוש	15344	-	חלקה	14	וחלק	מחלקה	3	כמסומן	במפה;

גושים	16609,	16614,	17550,	17552,	17759,	17760	-	בשלמותם;מצפה	נטופה

גוש	16608	-	חלקה	13;
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גוש	16610	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	16613	-	חלקה	1;

כמסומן	 	60 	,50 	,33 מחלקות	 וחלק	 	49 עד	 	45 חלקות	 	- 	17547 גוש	
במפה;

	15 	,14 	,3 וחלק	מחלקות	 	19 16	עד	 	,12 6	עד	 	,4 -	חלקות	 	17548 גוש	
כמסומן	במפה;

גוש	17549	-	פרט	לחלקה	1	וחלק	מחלקות	2,	3,	5,	6	כמסומן	במפה;

גושים	15135,	15238,	15239,	15240,	15259,	15260,	15261,	15269,	15748	שדה	אילן
-	בשלמותם;

גוש	15136	-	פרט	לחלקות	94,	95;

גוש	15179	-	חלקות	15	עד	21,	42	עד	55,	61	עד	64,	66	וחלק	מחלקות	
14,	22	עד	25,	34	עד	41,	57	עד	60,	65,	67	עד	69,	72,	80,	81,	193,	194,	

197,	198,	200,	202,	204	כמסומן	במפה;

גוש	15241	-	חלקות	1,	5,	15,	16,	21,	30	עד	49,	52,	53,	55,	57	עד	60,	
76,	78,	80,	82,	84,	86,	93	וחלק	מחלקות	2,	17,	61,	63,	70,	72,	74,	88,	91	

כמסומן	במפה;

גוש	15262	-	פרט	לחלקה	41	וחלק	מחלקה	15	כמסומן	במפה;

גוש	15263	-	חלקה	41;

גוש	15290	-	חלקות	4	עד	6,	9,	10,	12,	13,	15,	16,	18,	20,	21,	23;

גוש	15747	-	חלק	מחלקה	7	כמסומן	במפה;

גושים	15120,	15121,	15122,	15123,	15124,	15125,	15180,	15355,	15356,	שדמות	דבורה
15357,	15358,	15360,	15368,	15369,	15370,	15491	-	בשלמותם;

גוש	15359	-	חלקות	1	עד	7,	12,	13	וחלק	מחלקות	8	עד	11	כמסומן	במפה;

גוש	15361	-	חלק	מחלקות	1,	7	כמסומן	במפה;

גושים	15128,	15129,	15130,	15131,	15294,	15295,	15296,	15297,	15480,	שרונה
15481,	15767,	15768	-	בשלמותם;

גוש	15262	-	חלקה	41	וחלק	מחלקה	15	כמסומן	במפה;

גושים	15073,	15085,	15144,	15154,	15155,	15157,	15215,	15217,	15218,	מתחת	לקו
	,16618	,16617	,16616	,16615	,15416	,15270	,15236	,15232	,15221	,15220

16619,	17210,	17211,	17212,	17221,	17223,	17224	-	בשלמותם;

גוש	15080	-	חלקות	1,	2,	5;

גוש	15081	-	חלקה	26	וחלק	מחלקות	24,	25,	30,	32	כמסומן	במפה;

גוש	15156	-	חלקות	1	עד	22,	37,	107,	111,	120,	122,	123,	126	וחלק	
מחלקות	23,	25,	36,	38,	39,	105	כמסומן	במפה;

גוש	15216	-	חלקות	1,	2,	5,	8	עד	13;

גוש	15219	-	חלק	מחלקות	5,	9,	14	כמסומן	במפה;

גוש	15244	-	חלק	מחלקות	80,	88	כמסומן	במפה;

גוש	15415	-	חלקות	30	עד	63,	67,	68;
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גוש	15460	-	חלקות	1	עד	21,	24,	27,	28,	30,	32,	34,	35,	40	עד	46	וחלק	
מחלקות	22,	29,	33,	36	עד	39	כמסומן	במפה;

גוש	15461	-	חלקות	1,	4	עד	9,	12,	13,	15	עד	33,	36,	37,	41,	63	עד	73,	
77	עד	80	וחלק	מחלקות	2,	3,	10,	11,	14,	34,	35,	38,	40,	42,	43,	46,	49	עד	

51,	74	עד	76,	81,	82	כמסומן	במפה;

גוש	15463	-	חלקות	1	עד	3,	23,	27,	52,	53,	63,	64	וחלק	מחלקות	4	עד	
6,	18	עד	22,	24	עד	26,	54,	60,	62	כמסומן	במפה;

גוש	16620	-	פרט	לחלקות	1	עד	5,	7	עד	10,	13,	14,	16,	19,	20,	23,	24,	
27,	28,	31,	32,	35,	36,	38	עד	41,	114;

גוש	16621	-	חלקות	12,	56	עד	59,	66,	67,	74,	75,	82,	83,	90,	91,	98,	99,	
108,	109,	116,	117,	123,	124,	130	עד	134;

גוש	16644	-	חלקות	2	עד	4,	7,	8,	11,	12,	15,	16,	21	עד	30,	59;

גוש	17213	-	חלקה	118	וחלק	מחלקה	131	כמסומן	במפה;

כמסומן	 	211 	,44 מחלקות	 וחלק	 	106 	,104 	,78 חלקות	 	- 	17214 גוש	
במפה;

גוש	17220	-	חלקות	1,	4	עד	9	וחלק	מחלקות	3,	34	כמסומן	במפה;

גוש	17222	-	חלקות	3	עד	6,	8	עד	10,	14	עד	23,	26	וחלק	מחלקות	1,	7,	
11	עד	13,	24,	25	כמסומן	במפה�"

ט'	באלול	התשע"ב	)27	באוגוסט	2012(
ישי 	 הו אלי 	 )חמ	3-136-ת2-1(	

שר	הפנים 	 	

צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )מגידו, תיקון(, התשע"ג-2012

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

התשי"ח—21958,	 אזוריות(,	 )מועצות	 המקומיות	 המועצות	 לצו	 הראשונה	 בתוספת	 	�1
במקום	פרט	)לא(	יבוא:

")לא(

מגידו

	1:25,000 מידה	 בקנה	 הערוכה	 מגידו	 האזורית	 המועצה	 מפת	 	— "מפה"	 זה,	 בפרט	
והחתומה	ביד	שר	הפנים	ביום	ט'	באלול	התשע"ב	)27	באוגוסט	2012(,	שהעתקים	ממנה	
עילית	 נצרת	 הצפון,	 מחוז	 על	 הממונה	 במשרד	 ירושלים,	 הפנים,	 במשרד	 מופקדים	

ובמשרד	המועצה	האזורית	מגידו	)להלן	-	המפה(;

גושים	וחלקות	רישום	קרקעטור	א'

גושים	11829,	12674,	12675,	12676	-	בשלמותם;אליקים
גוש	11827	-	חלקות	11,	15,	16,	45,	59	עד	76,	78	עד	82	וחלק	מחלקות	

10,	12,	22,	25,	26,	32,	58,	77	כמסומן	במפה;

	החלפת	פרט	)לא(
בתוספת	הראשונה

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

ק"ת	התשי"ח,	עמ'	1259;	התשס"ח,	עמ'	980� 	2
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גוש	11828	-	חלקות	29	עד	50	וחלק	מחלקות	1,	21,	60	כמסומן	במפה;

גוש	11830	-	חלקות	2	עד	4,	12	וחלק	מחלקות	1,	8,	10,	11,	13	עד	28,	
83	כמסומן	במפה;

גוש	11833	-	חלקות	69,	88,	91,	95,	98,	100,	102	וחלק	מחלקות	17,	19	
עד	33,	35	עד	46,	104	כמסומן	במפה;

	78 	,77 	,59 מחלקות	 וחלק	 	45 עד	 	21 	,19 עד	 	17 חלקות	 	- 	11834 גוש	
כמסומן	במפה;

כמסומן	 	38 	,8 עד	 	3 מחלקות	 וחלק	 	2 	,1 לחלקות	 פרט	 	- 	12025 גוש	
במפה;

גושים	20270,	20271,	20394,	20395,	20396,	20719,	20720,	20729,	20730,	גבעת	עז
20731	-	בשלמותם;

גוש	20282	-	חלקות	21,	22;

גוש	20284	-	חלקות	30,	32,	34,	44,	46,	48,	49	וחלק	מחלקה	50	כמסומן	
במפה;

גוש	20398	-	חלקות	6,	10,	13,	14	וחלק	מחלקות	4,	5,	8,	9,	11,	12,	15	עד	
18,	35	עד	39	כמסומן	במפה;

גוש	20715	-	חלקות	33,	36,	37,	45	וחלק	מחלקה	35	כמסומן	במפה;

גוש	20718	-	חלקות	34,	52,	53	וחלק	מחלקות	36,	57	כמסומן	במפה;

גוש	20812	-	חלקות	1,	8,	14,	15,	21,	22,	27,	28	וחלק	מחלקות	11,	32	
כמסומן	במפה;

גוש	20813	-	חלקות	7,	8,	11,	12;

גלעד	)אבן	
יצחק(

גושים	11910,	12371,	12372,	12375	-	בשלמותם;

גוש	11915	-	חלק	מחלקות	11,	16	כמסומן	במפה;

גוש	12373	-	פרט	לחלקה	25	וחלק	מחלקה	24	כמסומן	במפה;

גוש	12374	-	פרט	לחלק	מחלקה	11	כמסומן	במפה;

גוש	12376	-	חלקות	2	עד	6,	11	וחלק	מחלקות	7,	9,	10	כמסומן	במפה;

גושים	11979,	12351,	12353,	12354	-	בשלמותם;דליה

גוש	11980	-	חלק	מחלקות	103,	112	כמסומן	במפה;

גוש	12352	-	פרט	לחלקות	2,	3,	21;

גושים	11075,	11087,	11411,	11412,	11414	-	בשלמותם;הזורע

גוש	11074	-	חלק	מחלקה	83	כמסומן	במפה;

גוש	11078	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	11104	-	חלקות	102	עד	105	וחלק	מחלקות	79,	84	כמסומן	במפה;

גוש	11106	-	חלקות	46,	49,	57,	58,	61,	63,	76,	80	עד	82,	85	עד	89	וחלק	
מחלקות	31,	34	כמסומן	במפה;

גוש	11107	-	פרט	לחלקה	72;
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גוש	11413	-	חלקות	1,	4,	5	וחלק	מחלקות	3,	6	כמסומן	במפה;

גוש	11426	-	חלקה	3;

גוש	11444	-	חלק	מחלקה	5	כמסומן	במפה;

גוש	12717	-	חלקה	4	וחלק	מחלקה	15	כמסומן	במפה;

גושים	11088,	11089,	11090,	11091,	11099,	11100,	11101,	11102,	11103	יקנעם	)מושבה(
-	בשלמותם;

גוש	11072	-	חלקות	12	עד	26,	38	עד	48,	52,	54	וחלק	מחלקות	33	עד	
37,	49,	60	כמסומן	במפה;

גוש	11073	-	חלקות	28	עד	42,	46,	47,	54	עד	68	וחלק	מחלקות	12	עד	
15,	25,	27,	43	עד	45,	53,	69	עד	71,	73	כמסומן	במפה;

גוש	11074	-	פרט	לחלק	מחלקה	83	כמסומן	במפה;

31	כמסומן	 	,30 	,8 	,6 	,5 וחלק	מחלקות	 	29 9	עד	 11077	-	חלקות	 גוש	
במפה;

גוש	11086	-	חלקות	17	עד	25,	37	עד	40,	42	עד	47	וחלק	מחלקות	12	
עד	15,	26,	35	כמסומן	במפה;

גוש	11092	-	פרט	לחלקות	63,	66,	69,	71,	79,	82	וחלק	מחלקות	2,	6,	7,	
43	כמסומן	במפה;

גוש	11093	-	חלקות	62,	64,	65,	67,	185	עד	189,	191	וחלק	מחלקות	27	
עד	30,	52,	53,	55,	63,	66,	138,	190,	192	כמסומן	במפה;

גוש	11094	-	חלק	מחלקות	69,	130,	132,	134	כמסומן	במפה;

גוש	11095	-	חלקות	12	עד	14,	17	עד	22,	24	עד	59,	62	עד	65,	67	עד	69	
וחלק	מחלקות	7	עד	11,	15,	16,	60,	61,	66	כמסומן	במפה;

גוש	11096	-	פרט	לחלקות	1,	8;

גוש	11104	-	פרט	לחלקות	102	עד	105	וחלק	מחלקות	79,	84	כמסומן	
במפה;

גוש	11106	-	חלקות	1	עד	30,	37	עד	42,	66,	69	עד	71,	75,	93	עד	97	
וחלק	מחלקות	31,	34	כמסומן	במפה;

גוש	11107	-	חלקה	72;

גוש	11492	-	חלקה	86;

-	מגידו 	20421 	,20359 	,20289 	,20288 	,20281 	,20280 	,20279 	,20278 גושים	
בשלמותם;

גוש	20275	-	חלק	מחלקה	15	כמסומן	במפה;

גוש	20282	-	חלקות	12,	14,	15	וחלק	מחלקה	8	כמסומן	במפה;

גוש	20283	-	פרט	לחלק	מחלקה	11	כמסומן	במפה;

גוש	20285	-	חלקות	3,	8,	10,	11	וחלק	מחלקות	2,	5,	6	כמסומן	במפה;

גוש	20286	-	חלק	מחלקות	1,	7	כמסומן	במפה;

גוש	20390	-	חלק	מחלקה	55	כמסומן	במפה;

גוש	20391	-	חלקות	38,	40,	45,	47;
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גושים	11806,	11807,	11837,	12776	-	בשלמותם;מדרך	עז

גוש	11838	-	פרט	לחלק	מחלקה	3	כמסומן	במפה;

גושים	11436,	11438	-	בשלמותם;משמר	העמק

גוש	11426	-	חלקות	9,	12	וחלק	מחלקות	8,	15	כמסומן	במפה;

גוש	11427	-	פרט	לחלקה	2;

גוש	11428	-	פרט	לחלקה	2	וחלק	מחלקה	11	כמסומן	במפה;

גוש	11434	-	חלקות	7,	8	וחלק	מחלקה	4	כמסומן	במפה;

גוש	11437	-	חלקה	8	וחלק	מחלקות	2,	9	כמסומן	במפה;

גושים	11742,	12786	-	בשלמותם;עין	העמק

גוש	11748	-	חלקה	6	וחלק	מחלקות	7,	12,	13	כמסומן	במפה;

גוש	11830	-	חלקות	5	עד	7,	9,	29	עד	36,	54	עד	63,	66,	67,	81,	87	עד	89,	
91	וחלק	מחלקות	1,	8,	10,	11,	13	עד	28,	83	כמסומן	במפה;

גוש	11832	-	פרט	לחלק	מחלקות	55,	58	כמסומן	במפה;

גוש	11833	-	חלקות	47	עד	66	וחלק	מחלקות	17,	19	עד	33,	35	עד	46,	
104	כמסומן	במפה;

גוש	11834	-	חלק	מחלקות	59,	78	כמסומן	במפה;

גוש	12024	-	חלקות	21	עד	32,	49,	52	עד	56,	59;

גושים	11420,	11421,	11422,	11423,	11424,	11425,	11875,	11877,	11926,	עין	השופט
11927,	11930,	11931,	11932,	11933,	11935,	11937	-	בשלמותם;

גוש	11437	-	חלקה	13;

גוש	11462	-	חלק	מחלקות	5,	6,	32,	38	כמסומן	במפה;

גוש	11928	-	פרט	לחלק	מחלקה	9	כמסומן	במפה;

גוש	11929	-	חלקות	10,	11,	13,	14	וחלק	מחלקות	6,	7,	12,	15	כמסומן	במפה;

גוש	11934	-	חלק	מחלקות	2,	19,	20,	24,	25,	27,	36,	37	כמסומן	במפה;

גוש	11936	-	חלקות	1,	2	וחלק	מחלקות	9,	11	כמסומן	במפה;

גוש	12361	-	פרט	לחלקה	7;

גושים	12381,	12383,	12385	-	בשלמותם;רמות	מנשה

גוש	11964	-	חלקות	62,	65	וחלק	מחלקות	63,	64,	66	כמסומן	במפה;

גוש	11974	-	חלקות	33	עד	38	וחלק	מחלקה	52	כמסומן	במפה;

גוש	11980	-	חלקות	38	עד	45,	95,	105	וחלק	מחלקות	84	עד	90,	103,	
104,	108,	109,	112	כמסומן	במפה;

גוש	12382	-	פרט	לחלק	מחלקה	5	כמסומן	במפה;

גוש	12384	-	פרט	לחלק	מחלקה	8	כמסומן	במפה;

גושים	11744,	11747,	11749,	12341,	12343	-	בשלמותם;רמת	השופט

גוש	11748	-	חלקה	9	וחלק	מחלקות	7,	12,	13	כמסומן	במפה;

גוש	11832	-	חלק	מחלקות	55,	58	כמסומן	במפה;
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כמסומן	 	8 	,2 מחלקות	 וחלק	 	11 עד	 	9 	,7 עד	 	3 חלקות	 	- 	12342 גוש	
במפה;

גוש	12344	-	חלקות	2,	4	וחלק	מחלקות	3,	5	כמסומן	במפה;

גוש	12345	-	חלקות	4,	6,	7	וחלק	מחלקות	2,	3,	5	כמסומן	במפה;

גוש	12352	-	חלקות	2,	3,	21;

גושים	11429,	11435,	11439,	11440,	11441,	11442,	11448,	11449,	11453,	מתחת	לקו
	,11756	,11490	,11464	,11463	,11461	,11460	,11459	,11456	,11455	,11454
	,20267	,12192	,11920	,11916	,11865	,11858	,11857	,11856	,11854	,11853
	,20298	,20297	,20296	,20295	,20294	,20292	,20291	,20290	,20287	,20277
	,20392	,20349	,20322	,20321	,20320	,20319	,20318	,20317	,20309	,20299
	,20791	,20789	,20727	,20726	,20725	,20724	,20723	,20722	,20420	,20393

20793,	20804,	20805,	20806,	20809	-	בשלמותם;

גוש	11354	-	חלקות	3	עד	9,	12,	16	עד	18;

גוש	11413	-	חלק	מחלקות	3,	6	כמסומן	במפה;

גוש	11428	-	חלקה	2	וחלק	מחלקה	11	כמסומן	במפה;

גוש	11434	-	חלקות	9	עד	12	וחלק	מחלקה	4	כמסומן	במפה;

כמסומן	 	9 	,2 וחלק	מחלקות	 	12 עד	 	10 	,7 עד	 	3 חלקות	 	- 	11437 גוש	
במפה;

גוש	11444	-	פרט	לחלק	מחלקה	5	כמסומן	במפה;

גוש	11462	-	פרט	לחלק	מחלקות	5,	6,	32,	38	כמסומן	במפה;

גוש	11491	-	חלקות	39	עד	89	וחלק	מחלקה	38	כמסומן	במפה;

גוש	11492	-	חלקות	93,	95	עד	111,	114	עד	149;

גוש	11748	-	חלק	מחלקות	7,	12,	13	כמסומן	במפה;

גוש	11827	-	חלקות	1	עד	9,	13	וחלק	מחלקות	10,	12,	17,	22,	25,	26,	32,	
58,	77	כמסומן	במפה;

וחלק	 	68 61	עד	 	,59 51	עד	 	,28 22	עד	 	,20 2	עד	 11828	-	חלקות	 גוש	
מחלקות	1,	21,	60	כמסומן	במפה;

גוש	11832	-	חלק	מחלקות	55,	58	כמסומן	במפה;

גוש	11838	-	חלק	מחלקה	3	כמסומן	במפה;

גוש	11907	-	פרט	לחלקה	48;

כמסומן	 	16 	,11 מחלקות	 וחלק	 	17 	,15 	,10 	,8 חלקות	 	- 	11915 גוש	
במפה;

גוש	11928	-	חלק	מחלקה	9	כמסומן	במפה;

גוש	11929	-	חלקות	1	עד	5,	8,	9,	16	וחלק	מחלקות	6,	7,	12,	15	כמסומן	
במפה;

וחלק	 	38 	,35 עד	 	28 	,26 	,23 עד	 	21 	,18 עד	 	3 	,1 חלקות	 	- 	11934 גוש	
מחלקות	2,	19,	20,	24,	25,	27,	36,	37	כמסומן	במפה;

גוש	11936	-	חלקה	7	וחלק	מחלקות	9,	11	כמסומן	במפה;
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גוש	12342	-	חלקה	12	וחלק	מחלקות	2,	8	כמסומן	במפה;

גוש	12344	-	חלק	מחלקות	3,	5	כמסומן	במפה;

גוש	12345	-	חלק	מחלקות	2,	3,	5	כמסומן	במפה;

גוש	12361	-	חלקה	7;

גוש	12373	-	חלקה	25	וחלק	מחלקה	24	כמסומן	במפה;

גוש	12376	-	חלקה	8	וחלק	מחלקות	7,	9,	10	כמסומן	במפה;

גוש	12382	-	חלק	מחלקה	5	כמסומן	במפה;

גוש	17412	-	חלקות	11,	25,	33;

גוש	20266	-	חלקה	2;

גוש	20274	-	חלקה	4;

גוש	20276	-	חלקות	20,	21	וחלק	מחלקות	18,	19,	24	כמסומן	במפה;

כמסומן	 	13 	,8 מחלקות	 וחלק	 	19 עד	 	16 	,9 	,3 חלקות	 	- 	20282 גוש	
במפה;

גוש	20283	-	חלק	מחלקה	11	כמסומן	במפה;

גוש	20284	-	חלקות	24,	47	וחלק	מחלקה	50	כמסומן	במפה;

גוש	20286	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	20293	-	חלקות	1	עד	5	וחלק	מחלקות	14	עד	17	כמסומן	במפה;

כמסומן	 	24 עד	 	22 	,20 מחלקות	 וחלק	 	25 לחלקה	 פרט	 	- 	20316 גוש	
במפה;

גוש	20323	-	חלקה	1	וחלק	מחלקות	2,	3,	5,	6,	42	כמסומן	במפה;

גוש	20326	-	חלקות	5,	6,	44	וחלק	מחלקות	1	עד	4,	7,	9,	42,	43	כמסומן	
במפה;

גוש	20328	-	חלקות	1	עד	14,	20	עד	23	וחלק	מחלקות	15,	16,	19,	26	
כמסומן	במפה;

גוש	20329	-	חלקות	9,	10,	13,	14,	17,	18,	21	עד	24,	41,	45,	47,	49	וחלק	
מחלקות	2,	8,	11,	12,	15,	20,	44	כמסומן	במפה;

גוש	20330	-	חלקות	1	עד	3	וחלק	מחלקות	4	עד	7,	9	כמסומן	במפה;

גוש	20347	-	חלקות	1	עד	4,	6,	15,	17	וחלק	מחלקות	5,	7,	14,	16,	19	
כמסומן	במפה;

גוש	20348	-	חלקות	1	עד	15,	30	עד	34,	37	עד	43	וחלק	מחלקות	16	עד	
18,	22	עד	26,	29,	35,	36,	44,	45	כמסומן	במפה;

	13 	,11 	,9 	,7 	,2 	,1 מחלקות	 וחלק	 	14 	,12 	,10 	,8 חלקות	 	- 	20351 גוש	
כמסומן	במפה;

גוש	20390	-	פרט	לחלק	מחלקה	55	כמסומן	במפה;

גוש	20391	-	פרט	לחלקות	38,	40,	45,	47;

גוש	20429	-	חלק	מחלקות	1,	2,	6,	8,	19,	20	כמסומן	במפה;
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גושים	וחלקות	רישום	קרקעטור	א'

	19 	,18 	,12 עד	 	10 	,6 	,5 מחלקות	 וחלק	 	9 עד	 	7 חלקות	 	- 	20431 גוש	
כמסומן	במפה;

גוש	20790	-	פרט	לחלק	מחלקה	18	כמסומן	במפה;

גוש	20792	-	חלק	מחלקות	7,	12,	13	כמסומן	במפה;

גוש	20799	-	חלקה	4;

גוש	20802	-	פרט	לחלקה	11;

כמסומן	 	15 	,12 מחלקות	 וחלק	 	14 	,11 	,8 	,7 	,4 חלקות	 	- 	20803 גוש	
במפה;

גוש	20808	-	חלקה	13;

גוש	20810	-	חלקות	5,	6,	9,	11	וחלק	מחלקות	3,	10	כמסומן	במפה;

גוש	20811	-	חלקה	3;

גוש	20812	-	חלקות	13,	23,	30,	31,	33	וחלק	מחלקות	11,	32	כמסומן	
במפה;

גוש	20813	-	חלקות	2,	5,	9,	13�"

ט'	באלול	התשע"ב	)27	באוגוסט	2012(
ישי 	 הו אלי 	 )חמ	3-136-ת2-1(	

שר	הפנים 	 	

אכרזת העיריות )בית שאן( )תיקון(, התשע"ג-2012

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

באכרזת	העיריות	)בית	שאן(,	התשנ"ט-21999,	במקום	התוספת	יבוא: 	�1

"תוספת

)סעיף	1(

"הגושים	20984,	20985,	20986,	22573,	22574,	22871,	22872,	22873,	22874,	22875,	22876,	
	,22917 	,22916 	,22915 	,22914 	,22913 	,22907 	,22906 	,22895 	,22894 	,22879 	,22877
	-	23140	,23139	,23138	,23137	,23136	,22926	,22923	,22921	,22920	,22919	,22918

בשלמותם;

גוש	20959	-	חלקות	9	עד	12;

גוש	20966	-	חלקה	12	וחלק	מחלקות	2,	10,	11	כמסומן	במפת	תחום	עיריית	בית	שאן	
הערוכה	בקנה	מידה	1:10,000	והחתומה	ביד	שר	הפנים	ביום	ט'	באלול	התשע"ב	
)27	באוגוסט	2012(,	שהעתקים	ממנה	מופקדים	במשרד	הפנים,	ירושלים,	במשרד	
	- )להלן	 שאן	 בית	 עיריית	 ובמשרדי	 עילית	 נצרת	 הצפון,	 מחוז	 על	 הממונה	

המפה(;

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

ק"ת	התשנ"ט,	עמ'	318� 	2

החלפת	התוספת
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גוש	20983	-	פרט	לחלק	מחלקה	148	כמסומן	במפה;

גוש	22803	-	חלקה	10	וחלק	מחלקות	1,	8,	9,	25	כמסומן	במפה;

גוש	22813	-	חלק	מחלקה	12	כמסומן	במפה;

גוש	22864	-	חלק	מחלקות	10,	17,	18	כמסומן	במפה;

גוש	22868	-	חלק	מחלקות	6,	24,	30,	33,	35,	37,	39	כמסומן	במפה;

גוש	22884	-	חלקות	80	עד	91,	107,	114	וחלק	מחלקות	117,	122,	123	כמסומן	במפה;

גוש	22885	-	פרט	לחלק	מחלקות	103,	105,	115	כמסומן	במפה;

גוש	22888	-	חלקות	78,	101	וחלק	מחלקה	104	כמסומן	במפה;

גוש	22889	-	פרט	לחלקה	60	וחלק	מחלקות	52,	55	כמסומן	במפה;

גוש	22890	-	פרט	לחלק	מחלקה	258	כמסומן	במפה;

גוש	22893	-	פרט	לחלקה	207;

גוש	22903	-	חלקות	1,	27	עד	32,	34,	35,	41,	42,	54,	63	וחלק	מחלקות	3	עד	6,	36,	46,	52,	
62	כמסומן	במפה;

גוש	22904	-	חלקות	1	עד	4,	20	עד	29,	59	עד	63,	67	עד	69,	75,	77,	79	וחלק	מחלקות	11	
עד	19,	48	עד	57,	73,	81,	83,	87,	88	כמסומן	במפה;

גוש	22912	-	פרט	לחלק	מחלקה	229	כמסומן	במפה;

גוש	22965	-	חלק	מחלקה	2	כמסומן	במפה;

גוש	22966	-	חלק	מחלקה	4	כמסומן	במפה�"

ט'	באלול	התשע"ב	)27	באוגוסט	2012(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-1926(

שר	הפנים 	 	

צו המועצות המקומיות )ב( )דבוריה, תיקון(, התשע"ג-2012

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

)מב(	 פרט	 במקום	 התשי"ג-21953,	 )ב(,	 המקומיות	 המועצות	 לצו	 הראשונה	 בתוספת	 	�1
יבוא:

	המועצה	המקומית	דבוריה� ")מב(

תאריך	הקמתה:	י"ג	בטבת	התשכ"א	)1	בינואר	1961(�

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

הגושים	16961,	16962,	16963,	16966,	16967,	16968,	16969,	16972,	16987,	16988,	16989,	
16990,	16991,	16992	-	בשלמותם;

גוש	16965	-	חלקות	9	עד	12,	15	וחלק	מחלקות	2,	13,	14	כמסומן	במפת	תחום	המועצה	
	המקומית	דבוריה	הערוכה	בקנה	מידה	1:10,000	והחתומה	ביד	שר	הפנים	ביום
ט'	באלול	התשע"ב	)27	באוגוסט	2012(,	שהעתקים	ממנה	מופקדים	במשרד	הפנים,	

	החלפת	פרט	)מב(
בתוספת	הראשונה

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

ק"ת	התשי"ג,	עמ'	1174;	התשכ"א,	עמ'	657;	התשנ"ה,	עמ'	366� 	2
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המועצה	 ובמשרדי	 עילית	 נצרת	 הצפון,	 מחוז	 על	 הממונה	 במשרד	 ירושלים,	
המקומית	דבוריה	)להלן	-	המפה(;

גוש	16970	-	חלקות	2,	6,	7,	14,	15	וחלק	מחלקות	12,	13,	18	כמסומן	במפה;

גוש	16971	-	חלקות	1	עד	7,	9,	14	עד	19,	21	עד	23,	38	וחלק	מחלקות	20,	47,	48	כמסומן	
במפה;

גוש	16974	-	פרט	לחלקות	40	עד	44;

גוש	16976	-	חלקות	15	עד	24	וחלק	מחלקה	36	כמסומן	במפה�"

ט'	באלול	התשע"ב	)27	באוגוסט	2012(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-701(

שר	הפנים 	 	

צו המועצות המקומיות )ב( )גוש חלב )ג'יש(, תיקון(, התשע"ג-2012

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

בתוספת	הראשונה	לצו	המועצות	המקומיות	)ב(,	התשי"ג-21953,	במקום	פרט	)נ(	יבוא: 	�1

	המועצה	המקומית	גוש	חלב	)ג'יש(� ")נ(

תאריך	הקמתה:	כ"ד	בטבת	התשכ"ג	)20	בינואר	1963(�

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

הגושים	14088,	14089,	14090,	14095,	14096,	14097,	14098,	14099,	14108,	14109,	14110,	
	,14129 	,14128 	,14127 	,14124 	,14123 	,14116 	,14115 	,14114 	,14113 	,14112 	,14111
	,14144 	,14143 	,14141 	,14140 	,14139 	,14138 	,14137 	,14134 	,14132 	,14131 	,14130

14145,	14146	-	בשלמותם;	

גוש	14094	-	פרט	לחלקות	1	עד	4,	59	וחלק	מחלקה	58	כמסומן	במפת	תחום	המועצה	
המקומית	גוש	חלב	)ג'יש(	הערוכה	בקנה	מידה	1:10,000	והחתומה	ביד	שר	הפנים	
ביום	ט'	באלול	התשע"ב	)27	באוגוסט	2012(,	שהעתקים	ממנה	מופקדים	במשרד	
הפנים,	ירושלים,	במשרד	הממונה	על	מחוז	הצפון,	נצרת	עילית	ובמשרדי	המועצה	

המקומית	גוש	חלב	)ג'יש(	)להלן	-	המפה(;	

גוש	14103	-	חלקות	1	עד	13,	18,	53,	56	וחלק	מחלקות	14,	15,	17,	19,	52,	55	כמסומן	
במפה;

גוש	14104	-	חלקות	1	עד	23,	26,	27,	86	וחלק	מחלקות	28,	29,	74,	79,	82	עד	85	כמסומן	
במפה;

גוש	14107	-	פרט	לחלקות	93,	94;

גוש	14117	-	חלקות	8,	9,	64;

גוש	14133	-	חלקות	15	עד	18,	20	עד	29	וחלק	מחלקה	19	כמסומן	במפה;

גוש	14135	-	פרט	לחלקות	58	עד	61,	64	עד	67,	71	וחלק	מחלקות	1,	51,	63,	68,	72,	76	
כמסומן	במפה;

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

ק"ת	התשי"ג,	עמ'	1174;	התשכ"ג,	עמ'	1038� 	2

	החלפת	פרט	)נ(
בתוספת	הראשונה
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גוש	14136	-	חלקות	14,	26	עד	46,	52,	53	וחלק	מחלקות	13,	15,	16,	47	כמסומן	במפה;

גוש	14142	-	פרט	לחלק	מחלקה	38	כמסומן	במפה�"

ט'	באלול	התשע"ב	)27	באוגוסט	2012(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-701(

שר	הפנים 	 	

צו המועצות המקומיות )ב( )דיר חנא, תיקון(, התשע"ג-2012

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

)עד(	 פרט	 במקום	 התשי"ג-21953,	 )ב(,	 המקומיות	 המועצות	 לצו	 הראשונה	 בתוספת	 	�1
יבוא:

	המועצה	המקומית	דיר	חנא� ")עד(

תאריך	הקמתה:	י"ח	באדר	התשל"ה	)1	במרס	1975(�

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

הגושים	19402,	19409,	19410,	19411,	19412,	19413,	19414,	19415,	19416,	19417,	19418,	
19419,	19420,	19424,	19425,	19427,	19428,	19430	-	בשלמותם;

גוש	19400	-	פרט	לחלקות	1	עד	6;

1,	148,	150	כמסומן	 גוש	19408	-	פרט	לחלקות	7	עד	13,	37,	147,	152	וחלק	מחלקות	
במפת	תחום	המועצה	המקומית	דיר	חנא	הערוכה	בקנה	מידה	1:10,000	והחתומה	
ממנה	 2012(,	שהעתקים	 באוגוסט	 	27( התשע"ב	 באלול	 ט'	 ביום	 הפנים	 שר	 ביד	
מופקדים	במשרד	הפנים,	ירושלים,	במשרד	הממונה	על	מחוז	הצפון,	נצרת	עילית	

ובמשרדי	המועצה	המקומית	דיר	חנא	)להלן	-	המפה(;

גוש	19423	-	חלקות	1	עד	3,	5	עד	9,	18	עד	75,	132	עד	165,	167,	169,	173,	174	וחלק	
מחלקות	4,	166,	172	כמסומן	במפה;

גוש	19426	-	פרט	לחלקות	82,	83;

שטחים	לא	מוסדרים	כמסומן	במפה�"

ט'	באלול	התשע"ב	)27	באוגוסט	2012(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-701(

שר	הפנים 	 	
__________

דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	9,	עמ'	256� 	1
ק"ת	התשי"ג,	עמ'	1174;	התשל"ה,	עמ'	921;	התשמ"ו,	עמ'	1046� 	2

אכרזת העיריות )סח'נין( )תיקון(, התשע"ג-2012

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

באכרזת	העיריות	)סח'נין(,	התשנ"ה-21995,	במקום	התוספת	יבוא: 	�1
__________

דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	8,	עמ'	197� 	1
ק"ת	התשנ"ה,	עמ'	1311� 	2

	החלפת	פרט	)עד(
בתוספת	הראשונה

החלפת	התוספת
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"תוספת

)סעיף	1(

האזור	שתושביו	יהיו	עיריית	סח'נין	כולל	גושים	וחלקי	גושים	רישום	קרקע:

"הגושים	19240,	19266,	19267,	19270,	19279,	19280,	19281,	19282,	19283,	19284,	19290,	
	,19322 	,19321 	,19319 	,19318 	,19317 	,19316 	,19315 	,19314 	,19313 	,19292 	,19291

19323,	19324,	21117,	21130	-	בשלמותם;

גוש	19237	-	חלק	מחלקות	13,	15	כמסומן	במפת	תחום	עיריית	סח'נין	הערוכה	בקנה	
)27	באוגוסט	 מידה	1:10,000	והחתומה	ביד	שר	הפנים	ביום	ט'	באלול	התשע"ב	
2012(,	שהעתקים	ממנה	מופקדים	במשרד	הפנים,	ירושלים,	במשרד	הממונה	על	

מחוז	הצפון,	נצרת	עילית	ובמשרדי	עיריית	סח'נין	)להלן	-	המפה(;

כמסומן	 	41 	,34 מחלקות	 וחלק	 	89 עד	 	82 	,80 עד	 	76 	,73 עד	 	67 חלקות	 	- 	19268 גוש	
במפה;

גוש	19269	-	פרט	לחלקות	1	עד	10,	12,	13	וחלק	מחלקה	57	כמסומן	במפה;

גוש	19271	-	חלקות	9	עד	38,	40,	41	וחלק	מחלקות	39,	42	כמסומן	במפה;

גוש	19272	-	פרט	לחלקות	4,	16	וחלק	מחלקות	3,	7,	25	כמסומן	במפה;

גוש	19274	-	חלקות	13,	51	עד	55,	57,	59,	75	עד	135,	139	עד	183	וחלק	מחלקות	46,	49,	
56,	137	כמסומן	במפה;

גוש	19278	-	חלקה	22	וחלק	מחלקות	4,	18,	23	כמסומן	במפה;

גוש	19287	-	פרט	לחלקות	237	עד	277,	286,	304	וחלק	מחלקות	208	עד	212,	236,	292	
כמסומן	במפה;

גוש	19288	-	פרט	לחלקות	7,	20,	41	עד	43	וחלק	מחלקות	25,	44,	46	כמסומן	במפה;

כמסומן	 	56 	,50 מחלקות	 וחלק	 	73 	,66 	,63 	,49 	,48 	,45 עד	 	41 	,1 חלקות	 	- 	19289 גוש	
במפה;

גוש	19293	-	פרט	לחלקות	101,	102,	131;

גוש	19294	-	חלקות	6,	7,	16	עד	31,	36,	37	וחלק	מחלקות	13,	35	כמסומן	במפה;

גוש	19320	-	חלקות	42	עד	68,	74	עד	76,	82,	85	וחלק	מחלקות	38,	39,	41,	69,	72,	73,	80,	
83,	84	כמסומן	במפה;

גוש	19378	-	חלקות	15	עד	33,	35,	36,	39,	40	וחלק	מחלקה	34	כמסומן	במפה;

גוש	21063	-	פרט	לחלקה	102	וחלק	מחלקות	82,	85,	159	כמסומן	במפה;

שטחים	לא	מוסדרים	כמסומן	במפה�"

ט'	באלול	התשע"ב	)27	באוגוסט	2012(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-1926(

שר	הפנים 	 	
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אכרזת העיריות )קרית שמונה( )תיקון(, התשע"ג-2012

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

באכרזה	על	עיריית	קרית	שמונה,	התשל"ד-21974,	במקום	התוספת	יבוא: 	�1

"תוספת

)סעיף	1(

"הגושים	13097,	13105,	13106,	13107,	13109,	13110,	13135,	13137,	13138,	13139,	13141,	
	,13168 	,13167 	,13165 	,13164 	,13163 	,13162 	,13161 	,13146 	,13145 	,13144 	,13143
	,13196 	,13195 	,13193 	,13186 	,13185 	,13184 	,13183 	,13182 	,13171 	,13170 	,13169
	,14024 	,14021 	,14020 	,14013 	,14012 	,13397 	,13379 	,13378 	,13377 	,13376 	,13220

14082,	14083,	14084	-	בשלמותם;

גוש	13142	-	חלק	מחלקה	41	כמסומן	במפת	תחום	עיריית	קרית	שמונה	הערוכה	בקנה	
)27	באוגוסט	 מידה	1:10,000	והחתומה	ביד	שר	הפנים	ביום	ט'	באלול	התשע"ב	
2012(,	שהעתקים	ממנה	מופקדים	במשרד	הפנים,	ירושלים,	במשרד	הממונה	על	

מחוז	הצפון,	נצרת	עילית	ובמשרדי	עיריית	קרית	שמונה	)להלן	-	המפה(;

גוש	13147	-	פרט	לחלק	מחלקות	10,	77,	80,	81,	84,	88	כמסומן	במפה;

גוש	13148	-	פרט	לחלקה	58;

גוש	13151	-	חלקות	1,	2,	12,	17,	22,	31,	33	וחלק	מחלקות	6,	9,	15,	24,	30,	34	כמסומן	
במפה;

גוש	13181	-	פרט	לחלק	מחלקה	47	כמסומן	במפה;

גוש	13199	-	חלקות	2,	3,	8,	10,	11	וחלק	מחלקות	4,	6,	7,	9,	14,	15	כמסומן	במפה;

גוש	13236	-	חלק	מחלקות	2,	3,	6,	8,	13,	14	כמסומן	במפה;

גוש	13280	-	חלק	מחלקות	7	עד	9,	13,	14	כמסומן	במפה;

גוש	13446	-	חלקות	6,	7,	25	וחלק	מחלקות	18	עד	20	כמסומן	במפה;

גוש	13461	-	חלקות	104,	105,	108,	110,	111,	114	עד	116	וחלק	מחלקות	84,	89,	102,	106	
כמסומן	במפה;

גוש	14009	-	חלקות	21,	22;

גוש	14011	-	חלקות	24	עד	26,	28�"

ט'	באלול	התשע"ב	)27	באוגוסט	2012(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-1926(

שר	הפנים 	 	
__________

דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	8,	עמ'	197� 	1
ק"ת	התשל"ד,	עמ'	1241;	התשמ"ח,	עמ'	591;	התש"ס,	עמ'	762� 	2

החלפת	התוספת
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 צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )עמק הירדן, תיקון(,
התשע"ג-2012

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

התשי"ח—21958,	 אזוריות(,	 )מועצות	 המקומיות	 המועצות	 לצו	 הראשונה	 בתוספת	 	�1
במקום	פרט	)מב(	יבוא:

")מב(

עמק הירדן

בפרט	זה,	"מפה"	—	מפת	המועצה	האזורית	עמק	הירדן	הערוכה	בקנה	מידה	1:20,000	
והחתומה	ביד	שר	הפנים	ביום	ט'	באלול	התשע"ב	)27	באוגוסט	2012(,	שהעתקים	ממנה	
עילית	 נצרת	 הצפון,	 מחוז	 על	 הממונה	 במשרד	 ירושלים,	 הפנים,	 במשרד	 מופקדים	

ובמשרד	המועצה	האזורית	עמק	הירדן	)להלן	-	המפה(;

גושים	וחלקות	רישום	קרקעטור	א'

גוש	15444	-	בשלמותו;אלומות

גוש	15445	-	חלקות	2,	4	וחלק	מחלקות	3,	5	כמסומן	במפה;

גוש	15456	-	חלקות	3,	5	עד	12,	15,	16	וחלק	מחלקות	2,	4,	13,	14,	28	
כמסומן	במפה;

כמסומן	 	70 	,68 	,66 	,12 מחלקות	 וחלק	 	71 	,69 חלקות	 	- 	17361 גוש	
במפה;

גוש	13639	-	חלקות	35	עד	37;אלמגור

גוש	14076	-	פרט	לחלקות	128,	139	עד	141	וחלק	מחלקות	142,	148	
כמסומן	במפה;

כמסומן	 	27 	,26 	,18 	,17 	,11 מחלקות	 וחלק	 	12 חלקה	 	- 	14078 גוש	
במפה;

גוש	14079	-	חלקות	4,	9,	12,	16,	21	וחלק	מחלקות	8,	10,	11,	14,	15,	18	
כמסומן	במפה;

גוש	14080	-	חלק	מחלקות	2	עד	5	כמסומן	במפה;

גוש	15101	-	חלקה	16	וחלק	מחלקות	19,	24,	26,	28	כמסומן	במפה;אפיקים

גוש	15170	-	חלקה	23	וחלק	מחלקות	24,	25,	27,	28	כמסומן	במפה;

גוש	15171	-	חלק	מחלקות	15	עד	19	כמסומן	במפה;

גוש	15178	-	פרט	לחלקות	113,	130	וחלק	מחלקות	123,	129	כמסומן	
במפה;

אשדות	יעקב	
)מאוחד(

גוש	15100	-	בשלמותו;

גוש	15101	-	חלקות	9,	12,	15,	18	וחלק	מחלקות	13,	17,	19,	23,	24,	26,	
28,	30	כמסומן	במפה;

גוש	15102	-	חלקות	19,	21,	33,	34,	36	וחלק	מחלקות	17,	18,	20,	22,	23,	
28,	35,	37,	41	כמסומן	במפה;

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

ק"ת	התשע"א,	עמ'	576� 	2

החלפת	פרט	)מב(	
בתוספת	הראשונה
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גושים	וחלקות	רישום	קרקעטור	א'

גוש	15103	-	חלקות	20,	21,	23	עד	25,	27	עד	29,	31,	33	וחלק	מחלקות	
22,	26,	30,	32	כמסומן	במפה;

גוש	15104	-	פרט	לחלק	מחלקות	17,	23	כמסומן	במפה;

גוש	15105	-	חלקות	11	עד	31,	37	עד	40	וחלק	מחלקות	32	עד	35,	42	
כמסומן	במפה;

גוש	15106	-	חלק	מחלקות	25,	26	כמסומן	במפה;

גוש	15108	-	חלקות	12,	19	וחלק	מחלקות	13,	15	עד	17,	20	כמסומן	
במפה;

אשדות	יעקב	
)איחוד(

גוש	15171	-	חלק	מחלקות	15,	18,	19	כמסומן	במפה;

גוש	15470	-	חלקה	94	וחלק	מחלקה	83	כמסומן	במפה;

גוש	15704	-	חלק	מחלקות	10,	11,	13	עד	16	כמסומן	במפה;

גושים	15107,	15111	-	בשלמותם;

גוש	15101	-	חלקה	29	וחלק	מחלקות	13,	17,	19,	30	כמסומן	במפה;

גוש	15102	-	חלקות	24	עד	27,	29	עד	32,	38	עד	40,	43	וחלק	מחלקות	
17,	18,	20,	22,	23,	28,	35,	37,	41	כמסומן	במפה;

גוש	15103	-	חלק	מחלקות	22,	26,	30,	32	כמסומן	במפה;

גוש	15106	-	פרט	לחלק	מחלקות	23,	25,	26	כמסומן	במפה;

גוש	15108	-	חלקות	14,	18	וחלק	מחלקות	13,	15	עד	17,	20	כמסומן	
במפה;

גוש	15109	-	חלקות	6,	10,	23,	29,	38,	41	עד	44	וחלק	מחלקות	8,	11	
כמסומן	במפה;

כמסומן	 	8 מחלקה	 וחלק	 	23 עד	 	21 	,10 	,6 	,4 	,2 חלקות	 	- 	15110 גוש	
במפה;

גוש	15112	-	חלקות	20	עד	28	וחלק	מחלקות	3,	7,	31	כמסומן	במפה;

גוש	15113	-	פרט	לחלק	מחלקות	5,	6	כמסומן	במפה;

גוש	15114	-	חלק	מחלקות	9,	10,	29	עד	32	כמסומן	במפה;

גושים	15174,	15175	-	בשלמותם;בית	זרע

גוש	15101	-	חלק	מחלקה	23	כמסומן	במפה;

גוש	15178	-	חלקה	113	וחלק	מחלקות	123,	129	כמסומן	במפה;

גוש	15452	-	חלקות	145,	146	וחלק	מחלקות	139,	148	כמסומן	במפה;

גוש	15470	-	חלקות	77	עד	82,	84	עד	93,	95	עד	98	וחלק	מחלקות	48,	
54	עד	57,	67,	83	כמסומן	במפה;

גוש	15472	-	חלק	מחלקות	26,	43	כמסומן	במפה;

גוש	15719	-	חלקות	50,	51	וחלק	מחלקה	11	כמסומן	במפה;

גושים	15542,	15544,	15550	-	בשלמותם;גנוסר

גוש	13593	-	חלק	מחלקות	6,	8,	11,	13	כמסומן	במפה;

גוש	13594	-	חלקה	7	וחלק	מחלקות	8	עד	10	כמסומן	במפה;
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גושים	וחלקות	רישום	קרקעטור	א'

גוש	15537	-	חלק	מחלקה	9	כמסומן	במפה;

גוש	15538	-	חלקות	38,	40	עד	43,	51	עד	53,	70	וחלק	מחלקות	36,	39,	
44,	50,	62,	63	כמסומן	במפה;

גוש	15543	-	חלקות	17,	19;

גוש	15553	-	פרט	לחלק	מחלקה	36	כמסומן	במפה;

גוש	15554	-	פרט	לחלק	מחלקה	96	כמסומן	במפה;

גושים	15166,	15167	-	בשלמותם;דגניה	א'

גושים	15168,	15169,	15716,	15717	-	בשלמותם;דגניה	ב'

גוש	15170	-	חלקות	19,	29,	30	וחלק	מחלקות	27,	28	כמסומן	במפה;

גוש	15178	-	חלקה	130	וחלק	מחלקות	123,	129	כמסומן	במפה;

גוש	15702	-	חלק	מחלקות	4,	8	כמסומן	במפה;

גוש	15703	-	חלקות	4,	5,	8,	11,	15,	16;

גושים	15196,	15197,	15200,	15204,	15205,	15209	-	בשלמותם;האון

גוש	15118	-	חלקה	10	וחלק	מחלקות	2,	9,	12,	13,	17	כמסומן	במפה;

גוש	15199	-	פרט	לחלק	מחלקות	33,	39	כמסומן	במפה;

גוש	15203	-	חלקות	11,	12,	14,	16,	24,	25,	27	וחלק	מחלקות	13,	15,	17,	
21	עד	23,	26	כמסומן	במפה;

גוש	15206	-	פרט	לחלק	מחלקות	14,	20	כמסומן	במפה;

גוש	15710	-	חלק	מחלקה	15	כמסומן	במפה;

גוש	15713	-	חלקה	9	וחלק	מחלקות	3	עד	5,	7,	8	כמסומן	במפה;

גוש	15525	-	בשלמותו;חוקוק

גוש	15527	-	חלקות	8,	12,	19,	20,	22	עד	25,	28,	29,	31,	47	וחלק	מחלקות	
9	עד	11,	13,	15,	17,	18,	27,	32,	34	עד	36,	49	כמסומן	במפה;

גוש	15537	-	חלקות	10	עד	12,	14	עד	16,	20	וחלק	מחלקות	9,	13,	19	
כמסומן	במפה;

גוש	15538	-	חלקות	3	עד	32,	34,	37,	54	עד	60,	64	עד	69	וחלק	מחלקות	
33,	35,	36,	50,	61,	62	כמסומן	במפה;

גושים	15302,	15307	-	בשלמותם;כנרת

גוש	15306	-	פרט	לחלק	מחלקות	39,	42,	49	כמסומן	במפה;

גוש	15308	-	פרט	לחלקה	44	וחלק	מחלקות	24,	43,	105,	106,	124,	221	
כמסומן	במפה;

גוש	15346	-	חלקות	1,	4	עד	8,	208,	210,	218	עד	226,	229	עד	232,	234,	
236	עד	241,	256,	385,	387	וחלק	מחלקות	205,	206,	235	כמסומן	במפה;

גוש	15326	-	בשלמותו;כפר	עבודה
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גושים	וחלקות	רישום	קרקעטור	א'

גוש	15325	-	חלקות	111	עד	118,	120,	121,	124,	125,	164,	172,	175,	176,	
180	עד	197,	208,	209,	246,	248,	250,	252,	254,	256,	259,	261,	262,	264,	
266,	268,	270,	272,	274,	277,	279,	281,	283,	285,	287,	289,	319	וחלק	
מחלקות	94	עד	97,	110,	130	עד	132,	159,	162,	163,	198,	236,	239,	241,	

243,	245,	291,	292,	320	כמסומן	במפה;

גוש	15327	-	פרט	לחלקות	81,	82	וחלק	מחלקה	73	כמסומן	במפה;

גוש	17351	-	חלק	מחלקות	11,	13	כמסומן	במפה;

גוש	17361	-	חלקות	25,	26,	60,	61,	67	וחלק	מחלקות	51,	66,	68,	70	
כמסומן	במפה;

גוש	15709	-	בשלמותו;מסדה

גוש	15170	-	חלק	מחלקות	24,	25,	27	כמסומן	במפה;

גוש	15171	-	חלק	מחלקות	15	עד	17	כמסומן	במפה;

גוש	15702	-	חלקות	6,	7,	9	עד	12	וחלק	מחלקות	4,	8	כמסומן	במפה;

גוש	15704	-	חלקות	5	עד	9,	12,	17	וחלק	מחלקות	10,	11,	13	עד	16	
כמסומן	במפה;

גוש	15706	-	חלק	מחלקה	6	כמסומן	במפה;

גוש	15707	-	חלק	מחלקות	2,	13,	21,	32	כמסומן	במפה;

גוש	15711	-	חלקות	5	עד	14,	19	עד	23	וחלק	מחלקות	4,	17	כמסומן	
במפה;

גוש	15712	-	חלקות	2	עד	4,	6	עד	8,	10,	12,	13,	17,	22	וחלק	מחלקות	5,	
9,	11,	14,	15,	19	עד	21	כמסומן	במפה;

גוש	15715	-	בשלמותו;מעגן

	12 עד	 	10 	,8 	,6 עד	 	4 מחלקות	 וחלק	 	9 	,7 	,3 	,2 חלקות	 	- 	15701 גוש	
כמסומן	במפה;

גוש	15702	-	חלקה	5	וחלק	מחלקה	4	כמסומן	במפה;

גוש	15703	-	חלקות	6,	7,	9,	10,	12	עד	14;

גוש	15706	-	חלקות	2	עד	5,	8	עד	13;

גוש	15710	-	חלק	מחלקות	16,	37	כמסומן	במפה;

כמסומן	 	17 	,4 מחלקות	 וחלק	 	18 	,16 	,15 	,3 	,2 חלקות	 	- 	15711 גוש	
במפה;

גוש	15713	-	חלק	מחלקות	2,	8	כמסומן	במפה;

גוש	15714	-	פרט	לחלק	מחלקות	12,	23	כמסומן	במפה;

גושים	15322,	15328,	15329	-	בשלמותם;נווה	עובד

כמסומן	 	147 מחלקה	 וחלק	 	149 	,148 	,41 לחלקות	 פרט	 	- 	15317 גוש	
במפה;

וחלק	 	106 	,103 	,101 	,99 	,97 	,87 	,85 	,63 עד	 	61 חלקות	 	- 	15321 גוש	
מחלקות	80,	81	כמסומן	במפה;
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גוש	15323	-	חלקות	1	עד	21,	24	עד	26,	29,	30,	88,	89,	93	עד	121,	185,	
208	עד	210,	216,	217,	219,	220,	222,	223,	225,	226,	228	וחלק	מחלקות	

201,	206,	207,	212,	229,	231,	232,	235,	238,	241,	262	כמסומן	במפה;

גושים	15115,	15116,	15117,	15181,	15182,	15183,	15184,	15186,	15187,	עין	גב
15190,	15191,	15192,	15195	-	בשלמותם;

גוש	15118	-	חלקות	1,	6	עד	8,	11,	14	עד	16,	18	וחלק	מחלקות	2,	9,	12,	
13,	17	כמסומן	במפה;

גוש	15726	-	חלקה	2;

גוש	15324	-	בשלמותו;פוריה	עילית

גוש	15160	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	15323	-	חלקות	22,	23,	27,	28,	31,	32,	49	עד	87,	91,	92,	122	עד	125,	
132	עד	155,	157	עד	184,	186	עד	200,	202	עד	205,	213	עד	215,	234,	237,	
240,	243,	244,	246,	247,	249,	251,	253,	255,	257,	259,	261,	264	עד	277,	
279	עד	285	וחלק	מחלקות	201,	206,	207,	212,	229,	231,	232,	235,	238,	

241,	262	כמסומן	במפה;

גוש	15325	-	חלקות	17	עד	34,	36	עד	39,	41	עד	93,	98	עד	109,	133	עד	
147,	150	עד	158,	160,	161,	205	עד	207,	210	עד	214,	220,	223,	226,	229,	
232,	235,	238,	294	עד	314,	317,	318	וחלק	מחלקות	94	עד	97,	131,	132,	

159,	162,	163,	216,	218,	239,	243,	291,	292,	320	כמסומן	במפה;

גושים	15161,	15162,	15163	-	בשלמותם;קבוצת	כנרת

גוש	15160	-	חלק	מחלקה	1	כמסומן	במפה;

גוש	15308	-	חלקה	44	וחלק	מחלקות	24,	43,	105,	106,	124,	221	כמסומן	
במפה;

גוש	15445	-	חלק	מחלקות	3,	5	כמסומן	במפה;

גושים	15457,	15459,	15601,	15613	-	בשלמותם;רביד

וחלק	 	24 	,22 עד	 	19 	,17 עד	 	15 	,12 	,11 	,8 עד	 	1 חלקות	 	- 	15458 גוש	
מחלקות	9,	10,	13,	23	כמסומן	במפה;

גוש	15599	-	חלק	מחלקות	27,	28	כמסומן	במפה;

גוש	15614	-	חלקה	25;

גוש	15720	-	בשלמותו;שער	הגולן

גוש	15212	-	פרט	לחלק	מחלקות	17,	18,	20	כמסומן	במפה;

גוש	15213	-	פרט	לחלק	מחלקות	2,	4	כמסומן	במפה;

גוש	15705	-	פרט	לחלק	מחלקות	27,	62	כמסומן	במפה;

גוש	15706	-	חלקות	7,	14,	15	וחלק	מחלקה	6	כמסומן	במפה;

גוש	15707	-	פרט	לחלק	מחלקות	2,	13,	21,	32	כמסומן	במפה;

גוש	15708	-	פרט	לחלק	מחלקות	15,	16	כמסומן	במפה;

גוש	15710	-	חלקות	28	עד	30	וחלק	מחלקות	15,	25	עד	27,	35	כמסומן	
במפה;
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גוש	15712	-	חלקות	16,	18	וחלק	מחלקות	5,	9,	11,	14,	15,	20,	21,	23	
כמסומן	במפה;

גושים	15207,	15208,	15718	-	בשלמותם;תל	קציר

גוש	15199	-	חלק	מחלקות	33,	39	כמסומן	במפה;

גוש	15203	-	חלקות	18	עד	20	וחלק	מחלקות	13,	15,	17,	21	עד	23,	26	
כמסומן	במפה;

גוש	15206	-	חלק	מחלקות	14,	20	כמסומן	במפה;

גוש	15701	-	חלק	מחלקות	4	עד	6,	8,	10	עד	12	כמסומן	במפה;

גוש	15710	-	חלקות	2	עד	14,	17	עד	24,	31	עד	34,	36	וחלק	מחלקות	15,	
16,	25	עד	27,	35,	37	כמסומן	במפה;

גוש	15713	-	חלקה	6	וחלק	מחלקות	2	עד	5,	7,	8	כמסומן	במפה;

גוש	15714	-	חלק	מחלקות	12,	23	כמסומן	במפה;

גושים	13620,	13621,	13622,	13627,	13629,	13633,	13635,	13636,	13637,	
	,15446	,15398	,15392	,15347	,15345	,15320	,15319	,15318	,14077	,13638
	,15652	,15651	,15650	,15649	,15648	,15647	,15646	,15455	,15454	,15447
	,22571	,22570	,22569	,17350	,15664	,15662	,15661	,15660	,15659	,15653

23271,	23272,	23273,	23274,	23275,	23276	-	בשלמותם;

גוש	13578	-	חלקה	8;

גוש	13639	-	פרט	לחלקות	35	עד	37;

גוש	13793	-	חלקות	7,	8;

גוש	14076	-	חלקות	128,	139	עד	141	וחלק	מחלקות	142,	148	כמסומן	
במפה;

גוש	14078	-	חלקות	2	עד	10,	13	עד	16,	19	עד	21,	23	עד	25,	28,	29	
וחלק	מחלקות	11,	17,	18,	22,	26,	27	כמסומן	במפה;

גוש	14079	-	חלקות	2,	3,	7,	13,	17,	19	וחלק	מחלקות	8,	10,	11,	14,	15,	
18	כמסומן	במפה;

גוש	14080	-	חלק	מחלקות	2	עד	5	כמסומן	במפה;

גוש	14081	-	חלקות	1,	7,	8,	11;

גוש	15306	-	חלק	מחלקות	39,	42,	49	כמסומן	במפה;

גוש	15317	-	חלקות	41,	148,	149	וחלק	מחלקה	147	כמסומן	במפה;

גוש	15321	-	חלקות	9,	10,	13,	14,	18,	19,	22,	23,	28,	29	וחלק	מחלקות	
80,	81	כמסומן	במפה;

גוש	15325	-	חלקות	221,	224,	227,	230,	233	וחלק	מחלקות	110,	198,	
216,	218,	236,	241,	245,	292	כמסומן	במפה;

גוש	15327	-	חלק	מחלקה	73	כמסומן	במפה;

גוש	15346	-	חלק	מחלקה	235	כמסומן	במפה;

גוש	15393	-	חלקה	6;

גוש	15445	-	חלק	מחלקה	3	כמסומן	במפה;
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גוש	15452	-	חלקות	131,	138,	140	עד	144,	147,	149,	152,	153	וחלק	
מחלקות	139,	148	כמסומן	במפה;

גוש	15456	-	חלקות	17	עד	27,	29	עד	33	וחלק	מחלקות	2,	4,	13,	14,	28	
כמסומן	במפה;

גוש	15538	-	חלקות	1,	45	עד	49	וחלק	מחלקות	39,	44,	62,	63	כמסומן	
במפה;

גוש	15543	-	חלקות	5	עד	7;

גוש	15640	-	חלק	מחלקות	1	עד	3	כמסומן	במפה;

	24 	,15 	,12 	,4 מחלקות	 וחלק	 	30 	,28 	,26 	,18 	,9 חלקות	 	- 	15645 גוש	
כמסומן	במפה;

גוש	15719	-	חלקות	2,	3,	12,	15	עד	32,	34,	38,	40	עד	44,	47	עד	49	וחלק	
מחלקות	11,	33,	35	עד	37,	39,	45,	46	כמסומן	במפה;

גוש	17345	-	חלקות	1,	3	וחלק	מחלקות	2,	4,	5	כמסומן	במפה;

גוש	17346	-	פרט	לחלקה	5;

גוש	17349	-	חלקות	44	עד	46;

גוש	17351	-	פרט	לחלק	מחלקות	11,	13	כמסומן	במפה;

גוש	17352	-	חלקות	30,	31,	33,	55,	60,	62	עד	64,	68;

כמסומן	 	30 	,5 מחלקות	 וחלק	 	31 	,4 	,3 לחלקות	 פרט	 	- 	22566 גוש	
במפה;

גוש	22567	-	פרט	לחלק	מחלקות	5,	21,	30	כמסומן	במפה;

	19 	,10 עד	 	7 מחלקות	 וחלק	 	27 	,20 	,18 עד	 	11 חלקות	 	- 	22568 גוש	
כמסומן	במפה;

כמסומן	 	18 	,16 	,7 עד	 	5 וחלק	מחלקות	 	4 עד	 	2 חלקות	 	- 	22641 גוש	
במפה;

גוש	22642	-	חלק	מחלקה	7	כמסומן	במפה;

גוש	23277	-	חלקות	2	עד	5,	8,	9,	11	עד	14,	18	עד	20,	22,	23,	26	עד	
31,	33,	34,	36,	37	וחלק	מחלקות	6,	10,	15,	21,	24,	25,	32,	35	כמסומן	

במפה�"
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