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צו המאבק בטרור )הכרזה שחבר בני אדם הוא ארגון טרור( )תיקון(, 
התשע"ט-2018 

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3 ו–6 לחוק המאבק בטרור, התשע"ו-12016 )להלן - החוק(, 
ולפי תקנה 2 לתקנות המאבק בטרור )הכרזה על ארגון טרור ועל פעיל טרור(, התשע"ז-22017, 

ולאחר שהתקיימו התנאים הקבועים בסעיף 6)ב( לחוק, אני מצווה לאמור: 

בצו המאבק בטרור )הכרזה שחבר בני אדם הוא ארגון טרור(, התשע"ח-32018, בתוספת   .1
הראשונה, פרטים 1 עד 3 - יימחקו.

בצו המאבק בטרור )הכרזה שחבר בני אדם הוא ארגון טרור(, התשע"ח-2018, בתוספת   .2
השנייה, אחרי פרט 1 יבוא:

קובץ התקנות 8100, כ"ב בחשוון התשע"ט, 31.10.2018 

תיקון התוספת 
השנייה 

ס"ח התשע"ו, עמ' 898.  1

ק"ת התשע"ז, עמ' 1678.  2
ק"ת התשע"ח, עמ' 2140 ועמ' 2358.  3

687 קובץ התקנות 8100, כ"ב בחשוון התשע"ט, 31.10.2018  

תיקון התוספת 
הראשונה 
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צו הסדרת מקומות רחצה )מקומות רחצה אסורים ומוכרזים בים התיכון, 
בים כנרת, בנהר הירדן, בים המלח ובים סוף( )תיקון(, התשע"ט-2018

התשכ"ד-11964,  רחצה,  מקומות  הסדרת  לחוק  ו–3   1 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
ובהסכמת שר התחבורה והבטיחות בדרכים, אני מצווה לאמור:

בצו הסדרת מקומות רחצה )מקומות רחצה אסורים ומוכרזים בים התיכון, בים כנרת,   .1
בנהר הירדן, בים המלח, ובים סוף(, התשס"ד-22004 )להלן - הצו העיקרי(, בתוספת 

הראשונה, בחופים אסורים בים הכנרת -

)1( במועצה האזורית עמק הירדן -

)א( השורה של "דרומית אמנון" - תימחק;

)ב( במקום השורה של "מדרום לחוף גופרה" יבוא:

טור ה'טור ד'טור ג'טור ב'טור א'

אזימוטחלקי חוף הים

תחילתו של חוף אסור 
לרחצה, בנקודות ציון

סופו של חוף אסור 
לרחצה, בנקודות ציון

מרחק
במטרים בין 

נקודות
תחילה וסוף אורךרוחבאורךרוחב

"מדרום לחוף 
167";280745582260451745417260423גופרה

)2( במועצה האזורית גולן -

במקום השורה של "מצפון לחוף גולן" ו"צפונית לכורסי" יבוא: )א( 

טור ה'טור ד'טור ג'טור ב'טור א'

אזימוטחלקי חוף הים

תחילתו של חוף אסור 
לרחצה, בנקודות ציון

סופו של חוף אסור 
לרחצה, בנקודות ציון

מרחק
במטרים בין 

נקודות
תחילה וסוף אורךרוחבאורךרוחב

"מצפון לחוף 
180";257750792261016750617261057גולן

)ב( אחרי השורה של "מצפון לחוף גולן" יבוא:

טור ה'טור ד'טור ג'טור ב'טור א'

אזימוטחלקי חוף הים

תחילתו של חוף אסור 
לרחצה, בנקודות ציון

סופו של חוף אסור 
לרחצה, בנקודות ציון

מרחק
במטרים בין 

נקודות
תחילה וסוף אורךרוחבאורךרוחב

"בין גולן 
262750518261076750106261136416לצאלון

מדרום לחוף 
210";266749957261147749748261163צאלון

תיקון התוספת 
הראשונה

1  ס"ח התשכ"ד, עמ' 172.

2 ק"ת התשס"ד, עמ' 447; התשע"ח, עמ' 2189.
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)ג( במקום השורה של "צפונית לכורסי" יבוא:

טור ה'טור ד'טור ג'טור ב'טור א'

אזימוטחלקי חוף הים

תחילתו של חוף אסור 
לרחצה, בנקודות ציון

סופו של חוף אסור 
לרחצה, בנקודות ציון

מרחק
במטרים בין 

נקודות
תחילה וסוף אורךרוחבאורךרוחב

"צפונית 
125";274747931260729747806260721לכורסי

)ד( השורות "מדרום לחוף גולן ו"כורסי" - יימחקו.

בתוספת השנייה לצו העיקרי, בחופים מוכרזים בים הכנרת -  .2
במועצה האזורית עמק הירדן -  )1(

במקום השורה של "אמנון" יבוא: )א( 

טור ו'טור ה'טור ד'טור ג'טור ב'טור א'

אזימוטחלקי חוף הים

תחילתו של חוף מוכרז 
לרחצה, בנקודות ציון

סופו של חוף מוכרז 
לרחצה, בנקודות ציון

מרחק
במטרים בין 

נקודות
תחילה וסוף

מרחק 
במטרים 

בין קווים 
בשרטוט אורךרוחבאורךרוחב

70";127755044255647755164255737150"אמנון

אחרי השורה של "צינברי" יבוא: )ב( 

טור ו'טור ה'טור ד'טור ג'טור ב'טור א'

אזימוטחלקי חוף הים

תחילתו של חוף מוכרז 
לרחצה, בנקודות ציון

סופו של חוף מוכרז 
לרחצה, בנקודות ציון

מרחק
במטרים בין 

נקודות
תחילה וסוף

מרחק 
במטרים 

בין קווים 
בשרטוט אורךרוחבאורךרוחב

200";66739513253246739650253186150"ברניקי צפון

במקום השורה של "חוף גופרה" יבוא: )ג( 

טור ו'טור ה'טור ד'טור ג'טור ב'טור א'

אזימוטחלקי חוף הים

תחילתו של חוף מוכרז 
לרחצה, בנקודות ציון

סופו של חוף מוכרז 
לרחצה, בנקודות ציון

מרחק
במטרים בין 

נקודות
תחילה וסוף

מרחק 
במטרים 

בין קווים 
בשרטוט אורךרוחבאורךרוחב

200";280745730260477745582260451150"חוף גופרה

במועצה האזורית גולן -  )2(

אחרי השורה של "דוגית" יבוא: )א( 

טור ו'טור ה'טור ד'טור ג'טור ב'טור א'

אזימוטחלקי חוף הים

תחילתו של חוף מוכרז 
לרחצה, בנקודות ציון

סופו של חוף מוכרז 
לרחצה, בנקודות ציון

מרחק
במטרים בין 

נקודות
תחילה וסוף

מרחק 
במטרים 

בין קווים 
בשרטוט אורךרוחבאורךרוחב

"גולן
100";259750617261057750518261076101)מקטע 13(

תיקון התוספת 
השנייה
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במקום השורה של "גולן/צאלון" יבוא: )ב( 

טור ו'טור ה'טור ד'טור ג'טור ב'טור א'

אזימוטחלקי חוף הים

תחילתו של חוף מוכרז 
לרחצה, בנקודות ציון

סופו של חוף מוכרז 
לרחצה, בנקודות ציון

מרחק
במטרים בין 

נקודות
תחילה וסוף

מרחק 
במטרים 

בין קווים 
בשרטוט אורךרוחבאורךרוחב

100";266750106261136749957261147149"צאלון

אחרי השורה של "צאלון" יבוא: )ג( 

טור ו'טור ה'טור ד'טור ג'טור ב'טור א'

אזימוטחלקי חוף הים

תחילתו של חוף מוכרז 
לרחצה, בנקודות ציון

סופו של חוף מוכרז 
לרחצה, בנקודות ציון

מרחק
במטרים בין 

נקודות
תחילה וסוף

מרחק 
במטרים 

בין קווים 
בשרטוט אורךרוחבאורךרוחב

200";264747806260721747583260745224"כורסי

במקום השורה של "חוף לבנון" יבוא: )ד( 

טור ו'טור ה'טור ד'טור ג'טור ב'טור א'

אזימוטחלקי חוף הים

תחילתו של חוף מוכרז 
לרחצה, בנקודות ציון

סופו של חוף מוכרז 
לרחצה, בנקודות ציון

מרחק
במטרים בין 

נקודות
תחילה וסוף

מרחק 
במטרים 

בין קווים 
בשרטוט אורךרוחבאורךרוחב

200".270747583260745747358260745225"חוף לבנון

ט' בחשוון התשע"ט )18 באוקטובר 2018(
)חמ 3-122-ת2(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים  

צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )חבל אילות, תיקון(, 
התשע"ט-2018

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

התשי"ח-21958,  אזוריות(,  )מועצות  המקומיות  המועצות  לצו  הראשונה  בתוספת   .1
במקום פרט )נא( יבוא:  

")נא(
חבל אילות

בפרט זה, "מפה" - מפת המועצה האזורית חבל אילות הערוכה בקנה מידה 1:100,000 
והחתומה ביד שר הפנים ביום י"ד בתמוז התשע"ח )27 ביוני 2018(, ושהעתקים ממנה 
שבע  באר  הדרום,  מחוז  על  הממונה  במשרד  ירושלים,  הפנים,  במשרד  מופקדים 

ובמשרד המועצה האזורית חבל אילות.  

    

החלפת פרט )נא( 
בתוספת הראשונה 

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256; ס"ח התשנ"ד, עמ' 240.

2 ק"ת התשי"ח, עמ' 1259; התשע"ז, עמ' 1686.

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2018-001143, התקבל ב - 31/10/2018



קובץ התקנות 8100, כ"ב בחשוון התשע"ט, 31.10.2018   692

טור א'
טור ב'

גושים וחלקות רישום קרקע

גוש 39126 - חלק מחלקות 6, 7 כמסומן במפה;אילות

גוש 39128 - חלקות 1 עד 6, 10, 15 וחלק מחלקות 8, 9, 11 עד 14, 
16, 17 כמסומן במפה;

גוש 39113 - חלק מחלקות 2, 5, 7 כמסומן במפה;אליפז

גוש 39114 - חלק מחלקות 2, 5, 6 כמסומן במפה;

גושים 39129, 39130, 39131, 39132, 39133, 39134 - בשלמותם;באר אורה

גוש 39112 - חלק מחלקה 15 כמסומן במפה;גרופית

גוש 39167 - פרט לחלק מחלקות 4, 19 כמסומן במפה;

וחלק   26  ,24  ,22  ,21  ,15 עד   13  ,11 עד   9 חלקות   -  39168 גוש 
מחלקות 7, 8, 12, 16, 19, 20, 23, 25, 27, 35 כמסומן במפה;

גוש 39103 - חלק מחלקות 1 עד 3 כמסומן במפה;יהל

גוש 39104 - פרט לחלק מחלקות 2, 3, 206 כמסומן במפה;

גוש 39113 - חלק מחלקה 5 כמסומן במפה;יטבתה

גוש 39169 - חלקות 2 עד 6, 8, 12 עד 16, 18 עד 23 וחלק מחלקות 
7, 9, 10 כמסומן במפה;

גוש 39105 - חלק מחלקה 13 כמסומן במפה;לוטן

גוש 39123 - חלק מחלקות 7, 16, 19, 20 כמסומן במפה;

גוש 39105 - חלק מחלקה 8 כמסומן במפה;נווה חריף

גוש 39113 - חלק מחלקות 2, 5, 7 כמסומן במפה;סמר

גוש 39105 - חלקות 18, 19 וחלק מחלקות 8, 10, 13 כמסומן במפה;קטורה

גוש 39112 - חלק מחלקות 7, 9, 11 כמסומן במפה;

גוש 39123 - חלקות 10 עד 15, 17, 18, 21 עד 34, 40, 43 עד 46 וחלק 
מחלקות 7, 9, 16, 19, 20, 35 עד 39, 41, 42 כמסומן במפה;

גוש 39168 - חלקות 17, 31 וחלק מחלקות 7, 8, 16, 18 עד 20, 30, 
32, 33, 35 כמסומן במפה;

גוש 39104 - חלק מחלקה 206 כמסומן במפה;שזפון

גוש 39112 - חלק מחלקה 7 כמסומן במפה;שחרות

______________________________________________________________________________________________________

39097, התחום העודף  ,39096  ,39094  ,39090  ,39089  ,39088  ,39087  ,39086 גושים 
 ,39108  ,39107  ,39106  ,39102  ,39101  ,39100  ,39099  ,39098
 ,39164  ,39163  ,39162  ,39135  ,39115  ,39111  ,39110  ,39109

39170, 39171, 39197, 39198 - בשלמותם;

גוש 39085 - חלקה 4 וחלק מחלקות 1, 2 כמסומן במפה;

גוש 39091 - חלק מחלקה 5 כמסומן במפה;
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טור א'
טור ב'

גושים וחלקות רישום קרקע

גוש 39093 - חלק מחלקות 1 עד 6 כמסומן במפה;

גוש 39095 - חלקה 2 וחלק מחלקות 1, 3 כמסומן במפה;

גוש 39103 - חלק מחלקות 1 עד 3 כמסומן במפה;

גוש 39104 - חלק מחלקות 2, 3, 206 כמסומן במפה;

כמסומן   13  ,10  ,8 מחלקות  וחלק   7  ,5  ,4  ,2 חלקות   -  39105 גוש 
במפה;

 15  ,11  ,9  ,7 מחלקות  וחלק   17  ,8  ,6 עד   4 חלקות   -  39112 גוש 
כמסומן במפה;

גוש 39113 - חלקות 11, 13, 15, 16 וחלק מחלקות 2, 5, 7 כמסומן 
במפה;

גוש 39114 - חלקות 1, 3, 4 וחלק מחלקות 2, 5, 6 כמסומן במפה;

גוש 39116 - חלק מחלקות 2 עד 4 כמסומן במפה;

גוש 39117 - חלקה 1 וחלק מחלקה 2 כמסומן במפה;

גוש 39118 - חלק מחלקות 1, 2 כמסומן במפה;

 42  ,41  ,39 עד   35  ,9  ,7 מחלקות  וחלק   8  ,3 חלקות   -  39123 גוש 
כמסומן במפה;

גוש 39125 - חלקות 5, 7, 8 וחלק מחלקות 1 עד 4, 6 כמסומן במפה;

גוש 39126 - חלקות 2, 3, 9, 13, 17, 20, 26 וחלק מחלקות 6, 7, 10, 
14, 18, 22, 24, 25 כמסומן במפה;

גוש 39127 - חלק מחלקות 8, 11, 20, 23, 25, 26 כמסומן במפה;

גוש 39128 - חלקה 7 וחלק מחלקות 8, 9, 11 עד 14, 16, 17 כמסומן 
במפה;

גוש 39167 - חלק מחלקות 4, 19 כמסומן במפה;

גוש 39168 - חלקות 28, 29, 34 וחלק מחלקות 12, 18 עד 20, 23, 25, 
27, 30, 32, 33, 35 כמסומן במפה;

גוש 39169 - חלקות 11, 17 וחלק מחלקות 7, 9, 10 כמסומן במפה;

גוש 40190 - חלקות 1 עד 5, 9 וחלק מחלקות 8, 23 כמסומן במפה."

י"ד בתמוז התשע"ח )27 ביוני 2018(
)חמ 3-136-ת1(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים  
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צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )אל קסום, תיקון(, התשע"ט-2018

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

התשי"ח-21958,  אזוריות(,  )מועצות  המקומיות  המועצות  לצו  הראשונה  בתוספת   .1
במקום פרט )סח( יבוא:

")סח(
אל קסום

בפרט זה, "מפה" - מפת המועצה האזורית אל קסום הערוכה בקנה מידה 1:20,000 
 ,)2018 ביוני   27( התשע"ח  בתמוז  י"ד  ביום  הפנים  שר  ביד  והחתומה  ו–1:5,000 
מחוז  על  הממונה  במשרד  ירושלים,  הפנים,  במשרד  מופקדים  ממנה  ושהעתקים 

הדרום, באר שבע ובמשרד המועצה האזורית אל קסום.

טור א'
טור ב'

גושים וחלקות רישום קרקע

גושים 2_100057, 100732, 100733, 400064, 400809, 400810, 400811 אום בטין
- בשלמותם;

גוש 38558 - חלקה 4 וחלק מחלקות 3, 47 כמסומן במפה;

גוש 1_100056 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 1_100057 - חלקות 2, 5, 6, 8, 9 וחלק מחלקות 1, 3, 4, 7 כמסומן 
במפה;

גוש 3_100057 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 100731 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 100734 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 100735 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 100736 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 100737 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 100739 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 400653 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

קיימים גושים לא מוסדרים כמסומן במפה;

גושים 4_100056, 5_100056, 400936, 400937, 400950 - בשלמותם;אל–סייד

גוש 3_100056 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 3_100063 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 400962 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

קיימים גושים לא מוסדרים כמסומן במפה;

גוש 2_100020 - בשלמותו;דריג'את

גוש 400145 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

קיימים גושים לא מוסדרים כמסומן במפה;

החלפת פרט )נא( 
בתוספת הראשונה 

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256; ס"ח התשנ"ד, עמ' 240.

2 ק"ת התשי"ח, עמ' 1259; התשע"ג, עמ' 149.
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טור א'
טור ב'

גושים וחלקות רישום קרקע

גוש 400002 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;כחלה

גוש 400221 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 400425 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 400939 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

קיימים גושים לא מוסדרים כמסומן במפה;

גוש 1_100019 - חלק מחלקות 1, 2, 4, 5 כמסומן במפה;מכחול

גוש 1_100020 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 400084 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 400145 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 400350 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 400425 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 400986 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

קיימים גושים לא מוסדרים כמסומן במפה;

גושים 6_100064, 1_100065, 2_100065, 4_100066, 5_100066, 400961 סעוה
- בשלמותם;

גוש 1_100016 - חלק מחלקה 2 כמסומן במפה;

גוש 3_100064 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 7_100064 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 4_100065 - חלק מחלקות 1, 2 כמסומן במפה;

גוש 400195 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

קיימים גושים לא מוסדרים כמסומן במפה;

גוש 400766 - בשלמותו;תראבין א–צאנע

גוש 4_100227 - חלק מחלקות 1 עד 3 כמסומן במפה;

גוש 3_100228 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 2_100229 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 4_100230 - חלק מחלקות 1, 5 כמסומן במפה;

גוש 400151 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 400161 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 400390 - חלק מחלקות 1 עד 3 כמסומן במפה;

גוש 400394 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 400753 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

קיימים גושים לא מוסדרים כמסומן במפה;

_____________________________________________________________________________________________________

גושים 400223, 400940 - בשלמותם;התחום העודף

גוש 1_100020 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;
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טור א'
טור ב'

גושים וחלקות רישום קרקע

גוש 400002 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 400173 - חלק מחלקות 1, 2 כמסומן במפה;

גוש 400221 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 400425 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 400939 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

שטחים לא מוסדרים כמסומן במפה."

י"ד בתמוז התשע"ח )27 ביוני 2018(
)חמ 3-136-ת1(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים  

צו המועצות המקומיות )כפר תבור, תיקון(, התשע"ט-2018

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

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות, התשי"א-21950, במקום פרט )נז( יבוא:  .1
")נז( המועצה המקומית כפר תבור

תאריך הקמתה: ה' בחשוון התש"י )28 באוקטובר 1949(

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

גושים 17001, 17002, 17029, 17030, 17031, 17032, 17033, 17034, 17035, 17036, 17037, 
17038, 17039, 17213, 17214, 17872, 17873 - בשלמותם;

גוש 15362 - חלקות 4, 5, 7, 9, 11, 14 עד 16;

גוש 15363 - חלקות 3, 4 וחלק מחלקה 2 כמסומן במפת תחום המועצה המקומית כפר 
תבור הערוכה בקנה מידה 1:10,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום י"ד בתמוז 
התשע"ח )27 ביוני 2018(, ושהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, 
במשרד הממונה על מחוז הצפון, נצרת עילית ובמשרדי המועצה המקומית כפר 

תבור )להלן - המפה(;

גוש 17003 - חלקות 1 עד 5, 8 עד 11, 20, 21, 24 עד 26, 30 עד 34 וחלק מחלקות 6, 7, 
13, 19, 22, 23 כמסומן במפה;

גוש 17040 - חלקות 2 עד 15, 18;

גוש 17041 - חלקה 44 וחלק מחלקה 53 כמסומן במפה;

גוש 17047 - חלקה 17;

גוש 17855 - חלקות 25 עד 29 וחלק מחלקות 20, 30, 38 כמסומן במפה."

י"ד בתמוז התשע"ח )27 ביוני 2018(
)חמ 3-269-ת1(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים  

החלפת פרט )נז( 
בתוספת הראשונה 

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

2 ק"ת התשי"א, עמ' 178; התשע"ג, עמ' 55.
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צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )הגליל התחתון, תיקון(, 
התשע"ט-2018

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

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

")טז(
הגליל התחתון

מידה  בקנה  הערוכה  התחתון  הגליל  האזורית  המועצה  מפת   - "מפה"  זה,  בפרט 
 ,)2018 ביוני   27( התשע"ח  בתמוז  י"ד  ביום  הפנים  שר  ביד  והחתומה   1:30,000
ושהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז צפון, 

נצרת עילית, ובמשרדי המועצה האזורית הגליל התחתון.

טור א'

טור ב'

גושים וחלקות רישום קרקע

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

גוש 15139 - פרט לחלק מחלקה 56 כמסומן במפה;

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

17336, ארבל  ,17335  ,17334  ,17317  ,17316  ,15267  ,15254  ,15251 גושים 
17337, 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 - חלקות 2 עד 7, 9, 12, 15, 16;

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

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

גוש 15136 - חלקות 94, 95;

גוש 15145 - חלקות 5 עד 22, 24, 25 וחלק מחלקות 3, 4, 23 כמסומן במפה;

גוש 15147 - חלקה 15;

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

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

החלפת פרט )טז( 
בתוספת הראשונה 

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256; ס"ח התשנ"ד, עמ' 240.

2 ק"ת התשי"ח, עמ' 1259; התשע"ז, עמ' 826.
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טור א'

טור ב'

גושים וחלקות רישום קרקע

גוש 15290 - חלקות 25 עד 33;

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

גוש 15746 - חלקות 9 עד 13 וחלק 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;

גוש 17854 - חלקות 29, 30, 32 וחלק מחלקות 9 עד 13, 27, 28, 31, 
33, 34 כמסומן במפה;

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

גוש 16586 - חלק מחלקה 3 כמסומן במפה;

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

גוש 16591 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 16592 - חלק מחלקה 1 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 כמסומןבמפה;

גוש 15211 - חלקות 2 עד 15, 38 עד 137, 139 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, 
וחלק   125  ,122  ,120  ,118  ,116  ,114  ,112  ,110  ,108  ,107  ,105

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;

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

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

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

גוש 15055 - חלקות 4, 7;

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

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

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

17331, 17332, 17333 - בשלמותם;

גוש 17318 - פרט לחלקות 6, 30;

- כפר חיטים  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;

גוש 15458 - חלקות 14, 18 וחלק מחלקות 9, 10, 13, 23 כמסומן 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 27, 31, 32, 34, 35, 39, 42, 48 עד 50, 55, 
 85  ,84  ,82  ,81  ,77  ,76  ,74  ,60  ,54  ,36  ,28 מחלקות  וחלק   59

כמסומן במפה;

וחלק   65  ,61  ,59 עד   55  ,51 עד   28  ,17 עד   7 חלקות   -  15463 גוש 
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 17315 - חלקות 2, 3 וחלק מחלקות 1, 5 כמסומן במפה;

גוש 17318 - חלקות 6, 30;

15376, כפר קיש  ,15375  ,15374  ,15373  ,15367  ,15366  ,15365  ,15364 גושים 
 ,15489 ,15488 ,15487 ,15484 ,15482 ,15397 ,15396 ,15379 ,15378
15490, 15492, 15493, 15494, 15495, 15496, 15785 - בשלמותם;

גוש 15359 - חלק מחלקות 8 עד 11 כמסומן במפה;

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

גוש 15362 - חלקות 1 עד 3, 6, 8, 10, 12, 13;
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גוש 15363 - חלקה 1 וחלק מחלקה 2 כמסומן במפה;

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

גוש 15486 - פרט לחלקות 2, 145 וחלק מחלקות 1, 141 כמסומן במפה;

גוש 22567 - חלק מחלקה 21 כמסומן במפה;

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

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

15258, 15264, 15265, 15266 - בשלמותם;

 65  ,14  ,12 עד   9  ,6 עד   4 מחלקות  וחלק   13 חלקה   -  15179 גוש 
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 - חלקות 1 עד 89, 95, 96, 98 עד 101, 107 עד 134 וחלק 
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;

וחלק   125  ,100  ,98 עד   95  ,34  ,33  ,28 עד   1 חלקות   -  15229 גוש 
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 - בשלמותם;מסד

גוש 15423 - חלקות 3 עד 7 וחלק מחלקות 1, 2, 8 כמסומן במפה;

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

גוש 15038 - חלק מחלקה 7 כמסומן במפה;

גוש 15081 - חלקות 1 עד 4, 8, 9, 14 עד 16, 20 עד 22, 23, 29, 31, 
33, 36, 43, 47, 48, 57, 61, 63, 67, 70 עד 75 וחלק מחלקות 24, 

25, 30, 32 כמסומן במפה;
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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;

גוש 16610 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 16613 - חלקה 1;

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

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

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

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

גוש 15136 - פרט לחלקות 94, 95;

וחלק   66  ,64 עד   61  ,55 עד   42  ,21 עד   15 חלקות   -  15179 גוש 
מחלקות 14, 22 עד 25, 35 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;

15356, שדמות דבורה  ,15355  ,15180  ,15125  ,15124  ,15123  ,15122  ,15121 גושים 
 ,15721  ,15491  ,15370  ,15369  ,15368  ,15360  ,15358  ,15357

15722, 15723, 15724 - בשלמותם;

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

גוש 15361 - חלק מחלקה 7 כמסומן במפה;

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

גוש 15262 - חלקה 41 וחלק מחלקה 15 כמסומן במפה;
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15217, התחום העודף  ,15215  ,15157  ,15155  ,15154  ,15144  ,15085  ,15073 גושים 
 ,16616  ,16615  ,15270  ,15236  ,15232  ,15221  ,15220  ,15218

16617, 16618, 16619, 17221, 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;

גוש 15416 - פרט לחלק מחלקות 2, 3 כמסומן במפה;

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 15725 - חלק מחלקה 9 כמסומן במפה;

גוש 16620 - חלקות 6, 11, 12, 15, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 29, 30, 33, 
34, 37, 42 עד 113, 115 עד 136;

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 17216 - חלקה 102;

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;

גוש 17854 - חלקות 14 עד 26, 35, 36 וחלק מחלקות 9 עד 13, 27, 
28, 31, 33, 34 כמסומן במפה;

גוש 17855 - חלקות 11 עד 17, 19, 23 וחלק מחלקות 18, 20, 30, 38 
כמסומן במפה."

י"ד בתמוז התשע"ח )27 ביוני 2018(
)חמ 3-136-ת1(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים  
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