
רשומות

התקנות קובץ
11 ביולי 2005 6397 התשס"ה בתמוז ד'

החומרים המסוכנים הפוגעים בשכבת בענין מונטריאול פרוטוקול  תקנות החומרים המסוכנים (יישום
776  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ה-2005 (תיקון), האוזון)

776  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ה-2005 (תיקון), הים ממקורות יבשתיים זיהום מניעת תקנות

התשס"ה-2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  776 (תיקון), לקייטנות) רישוי מחובת (פטור עסקים רישוי צו

התשס"ה-2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  777 (תיקון), לימוד) (ספרי ושירותים מצרכים מחירי על פיקוח צו

778  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ה-2005 שומרים), (סמכויות השמירה) (הסדרת המקומיות הרשויות צו

התשס"ה-2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  781 תיקון), אזוריות) (מנשה, המקומיות (מועצות המועצות צו

התשס"ה-2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  786 תיקון), (בסמ"ה, (ב) המקומיות המועצות צו

787  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ה-2005 תיקון), קרע, (כפר (ב) המקומיות המועצות צו

התשס"ה-2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  788 תיקון), (ערערה, (ב) המקומיות המועצות צו

התשס"ה-2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  789 תיקון), (מעלה עירון, המקומיות (ב) המועצות צו

התשס"ה-2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  790 תיקון), (פרדסיה, (ב) המקומיות המועצות צו

 

עמוד   
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החומרים בענין מונטריאול פרוטוקול (יישום המסוכנים החומרים תקנות
התשס"ה―2005 (תיקון), האוזון) בשכבת הפוגעים

התשנ"ג-11993  המסוכנים, החומרים לחוק ו–17 12 ,10 לפי סעיפים  בתוקף סמכויותי  
שר ועם הכפר  ופיתוח החקלאות שר  עם  הבריאות, שר  עם  בהתייעצות החוק),  - (להלן

אלה: אני מתקין תקנות לחוק, 13 סעיף לפי והתעסוקה המסחר התעשיה

הפוגעים החומרים  בענין  מונטריאול פרוטוקול  (יישום  המסוכנים החומרים  בתקנות  .1
יבוא: 6 תקנה אחרי התשס"ד-22004, האוזון), בשכבת

"חלוקת הכמות
לשימוש המותרת
ברומיד מתיל של

(critical use) המותרת לשימוש אופן חלוקת הכמות את המנהל יקבע 6א.
סוג השימוש, לפי יקבע שהוא מידה בהתאם לאמות ,(6)6 בתקנה כאמור

- "המנהל" זו, והיקפו; לענין תקנה השימוש משך

הצומח להגנת השירותים בחקלאות - מנהל לשימוש הנוגע בכל (1)
הכפר; ופיתוח החקלאות במשרד ולביקורת

עסקים רישוי לפי תקנות - המנהל לשימוש בתברואה הנוגע בכל (2)
התשל"ה-31975." מזיקים), (הדברת

פרסומן. מיום ימים 30 אלה תקנות של תחילתן .2

(20 ביוני 2005) התשס"ה בסיון י"ג
ן שמחו שלום  (3-3153 (חמ

הסביבה לאיכות השר                                                                                   
__________

ס"ח התשנ"ג, עמ' 28.  1

.(263) ק"ת התשס"ד, עמ' 139  2

ק"ת התשל"ה, עמ' 1184.  3

התשס"ה―2005 (תיקון), יבשתיים ממקורות הים זיהום מניעת תקנות

יבשתיים, ממקורות הים זיהום מניעת לחוק 14(א)(3) סעיף  לפי סמכותי בתוקף   
אלה: תקנות מתקין של הכנסת, אני הפנים ואיכות הסביבה ועדת ובאישור התשמ"ח-11988,

יבוא: בסופה התש"ן-21990, יבשתיים, ממקורות הים זיהום מניעת לתקנות 4(א) בתקנה .1

מ–72  יאוחר לא בבקשה הוועדה תדון 9(ב), כאמור בתקנה חירום להיתר "הוגשה בקשה
מעת הגשתה.". שעות

(20 ביוני 2005) התשס"ה בסיון י"ג
ן שמחו שלום  (3-2183 (חמ

הסביבה לאיכות השר                                                                                   
__________

ס"ח התשמ"ח, עמ' 118.  1

ק"ת התש"ן, עמ' 250.  2

התשס"ה―2005 (תיקון), לקייטנות) רישוי מחובת (פטור עסקים רישוי צו

החינוך ועדת ובאישור התשכ"ח-11968, עסקים, רישוי לחוק סעיף 2ג לפי סמכותי בתוקף  
מצווה לאמור: אני הכנסת, של התרבות והספורט

__________
.156 עמ' התש"ן, ס"ח התשכ"ח, עמ' 204;  1

6א הוספת תקנה

תחילה

4 תיקון תקנה
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לקייטנות), התשנ"ח-21998, רישוי מחובת (פטור עסקים רישוי בתוספת לצו 5 סעיף אחרי .1
יבוא:

הנוער העובד והלומד; .6"

עקיבא; בני .7

הצופים; .8

הצעיר; השומר .9

בית"ר; .10

מחנות העולים; .11

צעיר; מכבי .12

העובד והלומד; הנוער הדתי .13

החקלאי; האיחוד .14

עזרא; .15

אריאל; .16

הדגל; פרחי .17

יעקב בתי"ה; בנות בית .18

הערבי; הנוער תנועת .19

ה'; צבאות .20

בישראל." והדרוזים הערבים הצופים תנועת .21

פרסומו. מיום ימים 30 זה צו של תחילתו .2

(29 ביוני 2005) התשס"ה בסיון כ"ב
נס -פי פז ר פי או  (3-502 (חמ

הפנים שר                                                                                   
__________

ק"ת התשנ"ח, עמ' 1230.  2

התשס"ה―2005 (תיקון), לימוד) (ספרי ושירותים מצרכים מחירי על פיקוח צו

התשנ"ו- ושירותים, מצרכים מחירי על פיקוח לחוק סעיף 12(א)(2) לפי סמכותנו בתוקף  
לאמור: מצווים אנו האמור, לחוק 13(א) סעיף המחירים לפי ובהמלצת ועדת ,11996

הצו  התשס"ה-22005 (להלן - ושירותים (ספרי לימוד), על מחירי מצרכים הפיקוח בצו .1
ו–(3)". "12(א)(2) יבוא "12(א)(3)" במקום בפתיח, העיקרי),

המרכז  של הלימוד ספרי "למעט יבוא לימוד" "ספרי אחרי העיקרי, לצו  1 בסעיף .2
מותר מטח של הלימוד מחירי ספרי "את ובסופו יבוא מטח)" (להלן - חינוכית לטכנולוגיה

הקובע3". ממחירם 9.56% על יעלה שלא בשיעור להעלות
__________

ס"ח התשנ"ו, עמ' 192.  1

ק"ת התשס"ה, עמ' 338.  2

ק"ת התשס"ג, עמ' 703.  3

תחילה

תיקון הפתיח

1 תיקון סעיף

התוספת תיקון



11.7.2005 התשס"ה, בתמוז ד' ,6367 התקנות קובץ 778

צו זה ביום ב' בסיון התשס"ה (9 ביוני 2005). תחילתו של  .3

(5 ביוני 2005) התשס"ה באייר כ"ז
(3-2722 (חמ

לבנת ר מו נתניהולי ן  מי בני
והספורט התרבות החינוך האוצרשרת שר

שומרים), (סמכויות השמירה) (הסדרת המקומיות הרשויות  צו
התשס"ה―2005

התשכ"א- השמירה), (הסדרת המקומיות הרשויות לחוק סעיף 6א(ב) לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: מצווה הביטחון, אני שר התייעצות עם החוק), ולאחר - (להלן ,11961

שבמועצות ביישובים לשומר יהיו איבה, פעולות מפני הציבור ביטחון על שמירה לשם .1
שמירה צו עליהם שהוטל בתוספת, כמפורט מקומיות מועצות שהם ביישובים או אזוריות
בסעיף כקבוע ולתנאים למגבלות בכפוף לחוק, 6א(ג) בסעיף המפורטות הסמכויות החוק, לפי

האמור. 6א

פרסומו.   30 ימים מיום זה צו של תחילתו .2

תוספת

(1 (סעיף

שם היישובמועצה אזורית  

נילי, עמיקם.אלונה אביאל, גבעת

כסופים,אשכול ישע, יתד, יבול, חולית, דקל, גבולות, אוהד, בארי, אבשלום,
הבשור, עין נירים, סופה, עוז, ניר יצחק, ניר מבטחים, מגן, שלום, כרם
שדה שדה אברהם, רעים, צוחר, צאלים, פריגן, השלושה, עמיעוז, עין

ניצן, תלמי אליהו, תלמי יוסף.

שמעון שובל,בני נבטים, הנגב, להב, משמר דביר, כרמים, בר, גבעות קמה, בית
שומריה.

שאן בית מירב, מלכישוע,בקעת רופין, ירדנה, כפר טירת צבי, חמדיה, יוסף, גשר, בית
עין דוד, ניר איתן, נווה אור, נווה הגלבוע, מעלה חיים, מעוז מסילות,
נחום, שדה תרומות, שדה אליהו, שדה רשפים, רחוב, רוויה, הנצי"ב,

שלוחות, תל תאומים.

אפיק,גולן אניעם, אליעל, אלוני הבשן, אל רום, אורטל, אודם, יותם, אבני
חרוב, יונתן, כנף, כפר חד נס, חיספין, גשור, יהודה, גבעת יואב, בני
אטיב, נווה נוב, גולן, נאות גולן, מרום גמלא, מעלה מיצר, חמה, מבוא

שעל. מגשימים, רמת רמות, קשת, קלע, צבי, קדמת זיוון, עין

אילון, שעלבים.גזר נוף אילון, נון, משמר בן

התחתון נטופה.הגליל מצפה רימון, בית

.190 עמ' התשס"ב, ס"ח התשכ"א, עמ' 169;  1

תחילה

סמכויות הענקת

תחילה
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שם היישובמועצה אזורית  

העליון גלעדי,הגליל בלום, כפר יראון, כפר יפתח, דפנה, הגושרים, גונן, דן, ברעם,
נאות משגב עם, ברוך, מעין מנרה, מלכיה, הבשן, סאלד, להבות כפר

שניר. שמיר, שדה נחמיה, עמיר, צבעון, סאסא, מרדכי,

השרון מתן, נווהדרום סירקין, ירחיב, כפר חורשים, חיים, חגור, גן אייל, אלישמע,
יגאל, צופית, צור עינת, נירית, אליהו, ניר נחשונים, נווה ירק, ימין,

חמד. ורבורג, שדה שדה הכובש, נתן, רמת צור

השיטה,הגלבוע בית אלפא, בית (אומן), אומן (חבר), אדירים (יעל), אביטל
(חבר), חבר (חבר), דבורה נר, גן גדעונה,  (אומן), גדיש (חבר), ברק
(יעל), מיטב  שאול, מגן יחזקאל, כפר  (יעל), יעל יזרעאל, חפציבה, 
(יעל), פרזון ב', חרוד עין א', חרוד עין (אומן), יפה ניר (אומן), מלאה

יוסף. תל (חבר), און רם

אילות חריף,חבל נוה  סמדר, נאות לוטן,  יטבתה, יהל, גרופית,  אליפז, אילות, 
שחרות. קטורה, סמר,

מודיעין לפיד,חבל רות, כפר יהודה, טירת חדיד, כח, גבעת ברקת, נחמיה, בית
שילת. מודיעים, מזור, רינתיה, מבוא

אשקלון נתיב העשרה.חוף כרמיה, אליהו, יד גברעם, זיקים,

ניר.יואב בית ג'וברין, בית

השרון עזריאל,לב ניצני עוז, יעבץ, משמרת, הס, כפר כפר ינוב, יעף, גאולים,
תנובות. אפרים, שער פורת,

לכיש.לכיש אמציה,

שדהמבואות החרמון ישוב, שאר נפתלי, רמות מרגליות, יובל, כפר דישון, הלל, בית
אליעזר.

השופט.מגידו עין העמק, משמר מגידו, מדרך עוז, עוז, גבעת יצחק, אבן

גשר הזיו,מטה אשר געתון, בצת, עמי, העמק, בן בית אילון, אדמית, אושרת,
עראמשה, עמוקה, עברון, סער, מצובה, לימן, כברי, יחיעם, חניתה,

הנקרה. ראש

יהודה ישעיהו,מטה גבעת גיורא, נקופה, בר בית אדרת, אורה, ספיר, אבן אביעזר,
מעלה מטע, ביתר, מבוא שריגים,  ליאון לוזית,  זכריה, זוהרים,
נתיב הרים, נס נטף, נחשון, נחושה, מיכאל, נווה אילן, נווה החמישה,
רמת רחל, ענבים, קרית הדסה, צפרירים, צור עמינדב, הל"ה, עג'ור,

מיכה. שדות

עמי,מנשה מי מגל, מאור, חביבה, להבות גליקסון, כפר שומרון, גן ברקאי,
אליעזר. תלמי יצחק, שדה רגבים, שמר, עין מצר, מענית,

חוסן,מעלה יוסף זרעית, הילה, הגליל, גרנות גורן, אלקוש, מנחם, אבן אבירים,
עין נטועה, הגליל), (זיו זיו  נווה מתת, מעונה,  עבדון, מנות יערה,

צוריאל, שומרה, שתולה. יעקוב, פקיעין החדשה,

הגליל מירון,מרום זמרה,  בן כרם דלתון, דובב, יוחאי, בר הגנוז, אור אביבים, 
ספסופה, עלמה, ריחניה.
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שם היישובמועצה אזורית  

מורשת,משגב לוטם, יובלים, יודפת, אל, טל אשחר, הררית, אשבל, אבטליון,
שכניה. קורנית, מצפה אביב, צביה, מעלה מנוף,

הירדן ביתעמק מאוחד, יעקב אשדות איחוד, יעקב אשדות אפיקים, אלומות,
(קבוצה), כינרת (מושבה), כינרת  האון,  ב',  דגניה א', דגניה זרע,
גולן, שער עילית, פוריה נ"ע, פוריה כ"א, פוריה גב, עין מעגן, מסדה,

קציר. תל

המעפיל,עמק חפר יאשיהו, גן חפר, בת בחן, בורגתא, בארותיים, אמץ, אחיטוב,
עין החורש. עולש, חנה, חניאל, יד

יזרעאל עדי, ציפורי.עמק סוללים, חורש, כפר חנתון, הושעיה, הרדוף,

התיכונה צוקים.הערבה צופר, פארן, יהב, עין עידן, ספיר, חצבה,

הנגב ברנע.רמת קדש עזוז, ניצנה, כמהין, מילכה, באר

נגב מלילות,שדות מימון, כפר יושביה, זרועה, זמרת, גבעולים, הגדי, בית
תושיה, שרשרת,  שיבה שוקדה, שבלים, עלומים, סעד, מעגלים, 

תקומה.

הנגב מפלסים,נחלשער עזה, כפר יכיני, דורות, גבים, חיל, ברור ארז, הנר, אור
רוחמה. עם, ניר עוז,

תמר.תמר חצבה, עין עין גדי, עין זוהר, נוה הכיכר, עמשא, נאות הר

מקומיות מועצות

חלב) (גוש ג'ש
חורפיש

המעלה יסוד
כוכב יאיר
ורדים כפר

יונה כפר
מטולה

מיתר
מנחמיה
מעיליא
פסוטה

(בוקייעה) פקיעין
פרדסיה

קדימה צורן
קצרין
שוהם
שלומי

מונד תל

(20 ביוני 2005) התשס"ה בסיון י"ג
רא עז ן גדעו  (3-146 (חמ

הפנים לביטחון השר                                                                                   
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התשס"ה―2005 תיקון), (מנשה, אזוריות) (מועצות המקומיות המועצות צו

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

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

"(לג)

מנשה

 1:30,000 מידה בקנה הערוכה מנשה האזורית המועצה תחום של המפה - "מפה" זה, בפרט
מופקדים ממנה שהעתקים (25 במאי 2005), התשס"ה ט"ז באייר ביום שר הפנים ביד והחתומה
מנשה, האזורית ובמשרד המועצה מחוז חיפה, הממונה על בירושלים, במשרד הפנים במשרד

חדרה.

א' טור
היישוב שם

ב' טור
קרקע רישום וחלקות גושים

במפה.אום אל קטף כמסומן 16 ,15 ,13 ,12 מחלקות 10, 8701 חלקה 14 וחלק גוש

29 עד  8 עד 10, מחלקות 6, 41 וחלק ,40 ,38 לחלקות 11, 8702 פרט גוש
במפה. כמסומן 42 ,37

במפה. כמסומן 33 מחלקות 32, 8704 חלק גוש

במפה. כמסומן מחלקה 14 20365 חלק גוש

במפה. כמסומן 5 ,4 מחלקות 2, 20366 חלקה 3 וחלק גוש

עריאן במפה.אל כמסומן 2 מחלקות 1, 20364 חלק גוש

במפה. כמסומן מחלקה 2 20459 חלק גוש

12231,ברקאי ,12230 ,12229 ,12228 ,12191 ,12160 ,12159 : בשלמות גושים
.12238 ,12237 ,12236 ,12235

במפה. כמסומן 65 עד 67 ,25 מחלקות 24, 10149 חלק גוש

12118 חלקה 44. גוש

28 כמסומן  ,27 23 עד 25, מחלקות 20, 26 וחלק 12234 חלקות 22, גוש
במפה.

השומרון 10082.גן ,8792 ,8791 : בשלמות גושים

.55 ,54 ,46 ,45 7714 חלקות 41, גוש

במפה. כמסומן 12 ,11 מחלקה 7, 7725 חלקה 8 וחלק גוש

 85 מחלקה  וחלק  82 ,81 ,67 ,65 ,63 ,61 ,59 ,44 חלקות   10077 גוש
במפה. כמסומן

,72 ,70 ,68 64 עד 66, ,62 ,61 ,58 ,57 14 עד 27, ,9 10079 חלקות 8, גוש
במפה. כמסומן 74 ,60 מחלקות 56, 80 וחלק ,79 ,76

.241 לחלקות 70, 10080 פרט גוש

32 עד 44. 25 עד 28, 10114 חלקות 18 עד 22, גוש

פרט החלפת
בתוספת (לג)

הראשונה

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

.1451 עמ' התשנ"ו, ;1217 עמ' התשנ"ב, ק"ת התשי"ח, עמ' 1256;  2
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א' טור
היישוב שם

ב' טור
קרקע רישום וחלקות גושים

שמואל 10672.גן ,10671 ,10029 ,7716 : בשלמות גושים
במפה. כמסומן 57 49 עד 51, מחלקות 37, 7714 חלקה 52 וחלק גוש

במפה. כמסומן מחלקה 50 7715 חלקות 46 עד 49 וחלק גוש
במפה. כמסומן 72 מחלקות 65, לחלק 7717 פרט גוש

במפה. כמסומן 49 ,45 מחלקות 5, 7718 חלק גוש
במפה. כמסומן מחלקות 14 עד 16 8790 חלק גוש

במפה. כמסומן מחלקה 10 8960 חלק גוש
במפה. כמסומן 12 מחלקות 11, 58 וחלק ,57 10018 חלקות 53, גוש

81 עד 83. ,4 10019 חלקות 3, גוש
 46 ,44 38 עד 42, 31 עד 33, ,22 ,18 ,17 לחלקות 11, 10023 פרט גוש

במפה. כמסומן 34 ,16 מחלקות וחלק
.16 ,15 ,3 לחלקות 1, 10024 פרט גוש

במפה. כמסומן מחלקה 1 17 וחלק לחלקות 3 עד 5, 10028 פרט גוש
 22 ,3 ,2 מחלקות  וחלק  21 עד   19 ,17 ,8 לחלקות  פרט  10052 גוש

במפה. כמסומן
,80 ,79 ,74 מחלקות 69, 76 וחלק ,75 70 עד 73, 10117 חלקות 65, גוש

במפה. כמסומן 84 ,82

גליקסון 12117.כפר ,12113 ,10148 : בשלמות גושים

במפה. כמסומן מחלקה 1 10129 חלק גוש

 68 61 עד 64, 55 עד 59, ,27 ,26 ,23 ,22 10149 חלקות 28 עד 30, גוש
במפה. כמסומן 65 ,54 ,24 ,21 ,19 ,18 מחלקות וחלק

מחלקה 96 כמסומן  123 עד 127 וחלק 12119 חלקות 65 עד 68, גוש
במפה.

12227 חלקות 15 עד 22. גוש

במפה. כמסומן מחלקות 2 עד 4 12422 חלק גוש

פינס 12225.כפר : בשלמות גוש

48 עד 51 וחלק  ,43 ,42 ,18 11 עד 15, לחלקות 1 עד 3, 10069 פרט גוש
במפה. כמסומן 44 מחלקה

מחלקה 26  31 וחלק 27 עד  ,24 16 עד  ,14 ,13 ,8 10070 חלקות  גוש
במפה. כמסומן

10076 חלקה 168. גוש

במפה. כמסומן 65 מחלקות 24, 10149 חלק גוש

במפה. כמסומן מחלקה 70 לחלקה 69 וחלק 12225 פרט גוש

.14 ,12 ,10 ,8 ,5 12227 חלקות 1, גוש

במפה.להבות חביבה כמסומן מחלקה 46 7912 חלק גוש

במפה. כמסומן מחלקה 56 7913 חלק גוש

8813 חלקה 88. גוש

במפה. כמסומן מחלקה 5 8814 חלק גוש

במפה. כמסומן מחלקה 9 11 וחלק ,8 לחלקות 6, 8918 פרט גוש

במפה. כמסומן 25 ,20 ,19 ,15 ,11 מחלקות 1, לחלק 8919 פרט גוש
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א' טור
היישוב שם

ב' טור
קרקע רישום וחלקות גושים

במפה. כמסומן 12 מחלקות 9, 8843 חלק גוש

,43 ,37 13 עד 16, ,6 מחלקות 4, 17 עד 20 וחלק 8920 חלקות 7, גוש
במפה. כמסומן 48

8835.מאור ,8801 ,8800 ,8799 ,8798 : בשלמות גושים

במפה. כמסומן 72 מחלקות 65, 7717 חלק גוש

במפה. כמסומן מחלקות 14 עד 16 לחלק 8790 פרט גוש

מחלקה 5. לחלק 8814 פרט גוש

במפה. כמסומן מחלקה 9 11 וחלק ,8 8918 חלקות 6, גוש

במפה. כמסומן מחלקה 72 8959 חלק גוש

במפה. כמסומן 16 ,13 ,10 מחלקות 8, 8960 חלקה 14 וחלק גוש

8845.מגל ,8844 ,7915 : בשלמות גושים

במפה. כמסומן מחלקה 46 לחלק 7912 פרט גוש

במפה. כמסומן מחלקה 56 לחלק 7913 פרט גוש

79 עד 82. 8816 חלקות 55 עד 60, גוש

 82 67 עד 79, ,65 ,64 48 עד 55, 38 עד 40, 8817 חלקות 12 עד 23, גוש
במפה. כמסומן 83 מחלקה וחלק

.49 ,46 ,41 ,25 8841 חלקות 13 עד 17, גוש

במפה. כמסומן 12 מחלקות 9, לחלק 8843 פרט גוש

.20 ,19 ,17 8846 חלקות 2, גוש

במפה. כמסומן 25 ,11 מחלקות 1, 8919 חלק גוש

במפה. כמסומן מחלקות 13 עד 16 8920 חלק גוש

8709.מייסר ,8708 : בשלמות גושים

.50182 : מוסדר לא גוש

8707 חלקה 28. גוש

עמי 20521.מי ,20460 ,20457 ,20456 ,20455 : בשלמות גושים

60 עד 62. 55 עד 58, 17 עד 21, 20354 חלקות 1 עד 4, גוש

.82 ,80 72 עד 75, ,70 62 עד 67, 20355 חלקות 14 עד 23, גוש

,2 מחלקות 1, 21 וחלק 14 עד 16, ,12 ,11 6 עד 9, 20364 חלקות 4, גוש
במפה. כמסומן 20 ,18 ,17 ,5

.75 ,35 20407 חלקות 32, גוש

.56 20408 חלקות 50, גוש

.20 לחלקות 15, 20458 פרט גוש

במפה. כמסומן מחלקה 2 לחלק 20459 פרט גוש

10088.מענית ,10087 ,10086 ,8785 ,8784 : בשלמות גושים

.22 ,17 ,9 ,3 8711 חלקות 2, גוש

במפה. כמסומן 5 מחלקות 1, 8786 חלקות 2 עד 4 וחלק גוש

במפה.  3 כמסומן מחלקות 1, 8787 חלק גוש
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א' טור
היישוב שם

ב' טור
קרקע רישום וחלקות גושים

 38 ,37 מחלקות  וחלק  33 עד   28 ,3 עד   1 לחלקות  פרט  10089 גוש
במפה. כמסומן

23 עד 25, מחלקות 20, 19 וחלק ,18 ,16 ,14 ,11 ,9 12234 חלקות 8, גוש
במפה. כמסומן 28 ,27

8721.מצר ,8717 ,8716 ,8715 ,8712 : בשלמות גושים

.22 ,17 ,9 ,3 לחלקות 2, 8711 פרט גוש

במפה. כמסומן 12 מחלקות 11, 8713 חלקה 3 וחלק גוש

במפה.  לחלקה 15 כמסומן 8714 פרט גוש

במפה. כמסומן 6 מחלקות 5, 8718 חלקה 3 וחלק גוש

במפה. כמסומן מחלקה 12 לחלק 8720 פרט גוש

50.משמרות ,48 ,47 לחלקות 29 עד 42, 10068 פרט גוש

.41 10071 חלקות 1 עד 6, גוש

10098 חלקות 22 עד 29. גוש

 47 ,46 מחלקות  וחלק  48 ,43 עד   36 ,33 עד   26 חלקות   10099 גוש
במפה. כמסומן

כמסומן   110 ,49 מחלקות  וחלק  138 ,116 ,33 חלקות   10100 גוש
במפה.

מחלקות  69 עד 88 וחלק 31 עד 54, ,20 6 עד 17, 10149 חלקות 1, גוש
במפה. כמסומן 54 ,21 ,19 ,18 ,2

עירון 12233.עין ,12232 ,12226 : בשלמות גושים

10085.עין שמר ,10083 ,10081 ,8797 ,8789 ,8788 : בשלמות גושים

 74 ,60 ,56 ,1 מחלקות  וחלק  54 עד   29 ,13 ,3 ,2 חלקות   10079 גוש
במפה. כמסומן

.141 ,140 10084 חלקות 1 עד 4, גוש

במפה. כמסומן מחלקה 25 50 וחלק 27 עד 29, 10106 חלקות 21, גוש

במפה. כמסומן מחלקה 58 10114 חלק גוש

לא מוסדר. גוש

12406,רגבים ,12139 ,12133 ,12123 ,12122 ,12099 ,12104 : בשלמות גושים
.12423

מחלקות  90 וחלק ,89 67 עד 86, ,65 ,64 12094 חלקות 46 עד 53, גוש
במפה. כמסומן 88 ,66 61 עד 63, 54 עד 56, 32 עד 45,

99 וחלק  ,98 ,95 ,94 80 עד 86, 70 עד 78, 12095 חלקות 25 עד 32, גוש
במפה. כמסומן 88 64 עד 69, 45 עד 50, 33 עד 43, 15 עד 24, מחלקות

58 עד 60, 53 עד 56, 44 עד 46, 39 עד 41, 12096 חלקות 31 עד 34, גוש
35 עד 37, ,30 16 עד 18, מחלקות 2 עד 4, 92 וחלק ,91 ,89 ,87 ,86 ,80

במפה. כמסומן 95 ,83 ,57

141 כמסומן  מחלקות 140, 142 וחלק ,128 לחלקות 124, 12097 פרט גוש
במפה.

במפה. כמסומן מחלקה 76 68 וחלק 12105 חלקות 33 עד 45, גוש
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א' טור
היישוב שם

ב' טור
קרקע רישום וחלקות גושים

וחלק   122 ,121 ,117 ,116 ,110 ,108 ,106 ,64 ,63 חלקות   12119 גוש
במפה. כמסומן 96 מחלקה

במפה. כמסומן 24 ,21 ,19 מחלקות 15, 12413 חלק גוש

במפה. כמסומן 17 מחלקות 5 עד 7, לחלק 12421 פרט גוש

במפה. כמסומן מחלקות 2 עד 4 לחלק 12422 פרט גוש

יצחק 8958.שדה : בשלמות גוש

במפה. כמסומן 48 ,43 ,37 ,6 מחלקות 4, 8920 חלקה 5 וחלק גוש

במפה. כמסומן 72 ,35 מחלקות 34, לחלק 8959 פרט גוש

 16 ,13 ,11 ,10 ,8 ,5 ,4 מחלקות  וחלק  15 ,9 ,7 ,6 חלקות   8960 גוש
במפה. כמסומן

במפה. כמסומן 20 ,19 מחלקות 15, 8919 חלק גוש

אלעזר 10115.תלמי ,8803 ,8802 ,8796 ,8795 : בשלמות גושים

במפה. כמסומן מחלקה 57 7714 חלק גוש

.14 7724 חלקות 12, גוש

במפה. כמסומן 12 ,11 מחלקות 7, 7725 חלק גוש

במפה. כמסומן מחלקה 173 7727 חלקה 174 וחלק גוש

במפה. כמסומן 16 מחלקה 15, 9 וחלק 8793 חלקות 7, גוש

במפה. כמסומן 60 מחלקות 57, 10114 חלקה 59 וחלק גוש

כמסומן   82 ,80 ,79 ,74 ,69 מחלקות  וחלק  78 ,83 חלקה   10117 גוש
במפה.

,12150 ,12147 ,12146 ,12145 ,12144 ,12143 ,12142 ,12141 ,12140 ,8707 ,7719 בשלמות: גושים
.12163 ,12162 ,12161

במפה. כמסומן 49 עד 51 מחלקות 37, 7714 חלק גוש

במפה. כמסומן מחלקה 50 לחלקות 46 עד 49 , 52 וחלק 7715 פרט גוש

במפה. כמסומן 49 ,45 מחלקות 5, לחלק 7718 פרט גוש

במפה. כמסומן 75 ,73 ,71 ,51 ,28 ,27 ,22 ,21 מחלקות 16, 76 וחלק 7722 חלקות 66, גוש

58 כמסומן  ,56 50 עד 54, 40 עד 46, ,35 ,34 ,24 מחלקות 6 עד 8, 7723 חלקות 37 עד 39 וחלק גוש
במפה.

.13 7724 חלקות 8 עד 11, גוש

במפה. כמסומן 89 מחלקות 46 עד 48, 7728 חלקה 70 וחלק גוש

במפה. כמסומן מחלקה 1 8700 חלק גוש

במפה. כמסומן 23 ,16 ,15 ,13 ,12 ,10 ,9 מחלקות 1, 8701 חלק גוש

במפה. כמסומן 42 ,40 29 עד 37, 8 עד 10, מחלקות 6, 38 וחלק 8702 חלקות 11, גוש

במפה. כמסומן 39 ,33 ,32 מחלקות 23, 8704 חלקה 36 וחלק גוש

8705 חלקה 7. גוש

,33 ,32 ,30 ,29 ,26 מחלקות 21 עד 23, 55 וחלק ,53 34 עד 51, לחלקות 8 עד 20, 8766 פרט גוש
במפה. כמסומן 52
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במפה. כמסומן 52 מחלקות 51, לחלקה 54 וחלק 8767 פרט גוש

82 עד 84. לחלקות 44 עד 78, 8770 פרט גוש

במפה. כמסומן 16 מחלקות 15, 11 וחלק ,6 ,4 8793 חלקות 1, גוש

במפה. כמסומן 35 מחלקות 34, 8959 חלק גוש

במפה. כמסומן 11 ,10 ,8 ,5 מחלקות 4, 8960 חלקה 3 וחלק גוש

.46 ,44 ,42 ,18 10023 חלקות 17, גוש

במפה. כמסומן 74 מחלקות 1, 10079 חלקות 10 עד 12 וחלק גוש

.141 ,140 לחלקות 1 עד 4, 10084 פרט גוש

במפה. כמסומן 38 מחלקות 37, 28 עד 33 וחלק 10089 חלקות 1 עד 3, גוש

במפה. כמסומן 60 ,57 ,33 מחלקות 32, 10114 חלקות 12 עד 17 וחלק גוש

במפה. כמסומן 43 ,39 מחלקות 36, 54 וחלק ,33 ,30 ,27 ,24 12156 חלקות 21, גוש

כמסומן   31 ,30 ,28 ,25 ,19 ,17 ,5 ,2 מחלקות  וחלק  24 עד   20 ,6 ,4 ,3 ,1 חלקות   12158 גוש
במפה.

במפה. כמסומן מחלקה 5 12166 חלקות 18 עד 24 וחלק גוש

במפה. כמסומן 15 מחלקות 5, 16 וחלק 8 עד 14, 12167 חלקות 1 עד 4, גוש

במפה. כמסומן 12 עד 14 8 עד 10, מחלקות 1, 16 וחלק ,15 ,3 12168 חלקות 2, גוש

במפה. כמסומן מחלקה 1 12175 חלק גוש

במפה. כמסומן מחלקה 25 31 וחלק ,24 12176 חלקות 23, גוש

במפה. כמסומן מחלקה 14 לחלק 20365 פרט גוש

במפה. כמסומן 5 ,4 מחלקות 2, 7 וחלק ,6 20366 חלקות 1, גוש

במפה. כמסומן מחלקה 28 27 וחלק ,12 ,10 לחלקות 9, 20367 פרט גוש

במפה. כמסומן 15 ,13 ,12 ,9 ,7 ,5 מחלקות 4, 14 וחלק לחלקות 10, 20382 פרט גוש

במפה." כמסומן 5 מחלקות 1, לחלק 20389 פרט גוש

(25 במאי 2005) התשס"ה באייר ט"ז
נס -פי פז ר פי או  (3-136 (חמ

הפנים שר                                                                                   

התשס"ה―2005 תיקון), (ב) (בסמ"ה, המקומיות המועצות צו

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

העיקרי),  הצו - התשי"ג-21953 (להלן (ב), המקומיות המועצות לצו הראשונה בתוספת .1
(קיט) יבוא: במקום פרט

המקומית בסמ"ה. המועצה "(קיט) 

הראשונה התוספת (תיקון המקומיות (ב) המועצות של צו פרסומו יום הקמתה: תאריך
בסמ"ה), התשנ"ז-1996.

קרקע. רישום גושים וחלקות המועצה: תחום

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

.163 עמ' התשנ"ז, ;928 עמ' התשנ"ו, ק"ת התשי"ג, עמ' 1174;  2

(קיט) פרט החלפת
הראשונה בתוספת
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.20427 ,20331 ,20327 בשלמות: גושים

המסומנים במפה. מוסדרים" לא כ"גושים המוגדרים שטחים נוספים

בסמ"ה  המקומית המועצה תחום במפת 15 כמסומן ,6 מחלקות  חלק - 12167 גושים
 25) באייר התשס"ה ט"ז ביום הפנים שר והחתומה ביד 1:10,000 מידה בקנה הערוכה
על במשרד הממונה בירושלים, הפנים במשרד מופקדים שהעתקים ממנה ,(2005 במאי

המפה); - (להלן בסמ"ה המקומית המועצה ובמשרד חיפה המחוז

במפה; כמסומן 12 ,11 מחלקות 6 עד 9, חלקה 5 וחלק - 12168 גוש

במפה; כמסומן 30 ,25 מחלקות 10, 32 וחלק חלקות 13 עד 21, - 12176 גוש

מחלקות 2, 49 וחלק ,47 ,45 ,41 21 עד 24, ,18 ,17 ,14 ,13 ,10 לחלקות 9, פרט - 20329 גוש
במפה; כמסומן 44 ,20 ,16 ,15 ,12 ,11 ,8

במפה; כמסומן מחלקות 4 עד 9 חלק - 20330 גוש

כמסומן   41 עד   39 ,37 ,36 מחלקות  וחלק  42 ,35 עד   33 ,7 עד   1 חלקות  -  20332 גוש
במפה;

במפה; כמסומן 13 ,11 ,9 ,7 ,2 מחלקות 1, חלקות 3 עד 5 וחלק - 20351 גוש

במפה; כמסומן 34 ,32 מחלקות, 12, לחלקות 1 עד 11 וחלק פרט - 20352 גוש

במפה; כמסומן 18 מחלקות 17, 22 עד 24 וחלק ,19 ,13 חלקות 10, - 20364 גוש

במפה; כמסומן 9 ,2 מחלקות 1, חלק - 20371 גוש

במפה; כמסומן 22 ,21 ,14 מחלקות 13, 16 עד 19 וחלק חלקות 4 עד 6, - 20372 גוש

במפה; כמסומן פרט לחלקה 1 - 20373 גוש

במפה; כמסומן חלקה 27 - 20374 גוש

במפה; כמסומן 26 מחלקות 25, חלקות 2 עד 13 וחלק - 20375 גוש

במפה; כמסומן 15 ,13 ,12 ,7 ,5 מחלקות 4, חלקה 10 וחלק - 20382 גוש

במפה." כמסומן מחלקה 28 29 וחלק 12 עד 15, חלקות 1 עד 7, - 20428 גוש

(25 במאי 2005) התשס"ה באייר ט"ז
נס -פי פז ר פי או  (3-701 (חמ

הפנים שר                                                                                   

התשס"ה―2005 תיקון), קרע, (כפר (ב) המקומיות המועצות צו

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

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

קרע. כפר המקומית המועצה "(יט)

(1 באפריל 1958). התשי"ח בניסן י"א הקמתה: תאריך

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

.12132 ,12131 ,12130 ,12129 ,12128 ,12127 ,12126 ,12125 ,12124 בשלמות: גושים

.50177 מוסדר: לא גוש

מידה  בקנה הערוכה במפה 67 כמסומן ,66 ,25 מחלקות 24, חלקה 89 וחלק - 10149 גוש
ושהעתקים (25 במאי 2005) באייר התשס"ה ט"ז ביום הפנים שר והחתומה ביד 1:10,000

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

.773 עמ' התשמ"ד, ;970 עמ' התשי"ח, ק"ת התשי"ג, עמ' 1174;  2

החלפת פרט (יט)
הראשונה בתוספת
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ובמשרד חיפה מחוז  על הממונה במשרד בירושלים, הפנים במשרד מופקדים  ממנה
- המפה); המועצה המקומית כפר קרע (להלן

במפה. כמסומן פרט לחלקה 44 - 12118 גוש

מחלקה  121 עד 127 וחלק ,117 ,116 ,110 ,108 ,106 לחלקות 63 עד 68, פרט - 12119 גוש
במפה. כמסומן 96

27 כמסומן  ,17 ,16 12 עד 14, ,6 מחלקות 3, 7 עד 10 וחלק ,5 ,4 ,2 חלקות 1, - 12148 גוש
במפה.

מחלקות  55 עד 61 וחלק ,29 ,28 ,26 ,25 ,23 ,22 ,18 9 עד 14, חלקות 1 עד 3, - 12156 גוש
במפה." כמסומן 51 עד 53

(25 במאי 2005) התשס"ה באייר ט"ז
נס -פי פז ר פי או  (3-701 (חמ

הפנים שר                                                                                   

התשס"ה―2005 תיקון), (ב) (ערערה, המקומיות המועצות צו

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

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

ערערה. המקומית המועצה "(סח)

(1 באוגוסט 1970). התש"ל בתמוז כ"ח הקמתה: תאריך

בכלל): (ועד קרקע רישום גושי המועצה: תחום

בשלמותם; - 12177 12169 עד 12174, הגושים:

;50179 ,50178 מוסדרים: לא גושים

מידה  בקנה הערוכה במפה כמסומן  27 ,25 עד   23 מחלקות  וחלק  11 חלקה  -  12148
שהעתקים (25 במאי 2005), באייר התשס"ה ט"ז ביום הפנים שר והחתומה ביד 1:10,000
ובמשרד חיפה מחוז  על הממונה במשרד בירושלים, הפנים במשרד מופקדים  ממנה

- המפה); המועצה המקומית ערערה (להלן

במפה; כמסומן 11 ,9 מחלקות 1, 12 וחלק ,10 חלקות 2 עד 8, - 12149

 45 ,41 ,40 ,37 ,36 ,32 ,30 ,28 ,26 23 עד  מחלקות  44 וחלק ,22 15 עד  חלקות  - 12153
במפה; כמסומן

46 בגוש  ,43 ,40 ,37 ,36 ,33 ,32 ,29 ,28 ,25 ,24 מחלקות 19 עד 21, חלקה 45 וחלק - 12154
;12154

במפה; כמסומן 24 ,23 ,19 ,16 ,15 ,12 ,11 ,8 מחלקות 7, 22 וחלק חלקות 21, - 12155

,39 ,38 ,36 ,35 מחלקות 32, 48 וחלק ,45 ,44 ,41 ,40 ,37 ,34 ,31 15 עד 17, 12156 - 4 עד 8,
במפה; כמסומן 53 ,52 ,50 ,49 ,47 ,46 ,43 ,42

כמסומן   46 ,45 ,43 ,42 ,40 ,36 ,35 ,32 עד   24 מחלקות  וחלק  41 לחלקה  פרט  -  12157
במפה;

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

.1266 עמ' התש"ן, ;2014 עמ' התש"ל, ק"ת התשי"ג, עמ' 1174;  2

החלפת פרט (סח)
הראשונה בתוספת
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 31 ,30 ,28 ,25 ,19 ,17 ,5 מחלקות 2, 33 וחלק ,32 ,29 ,26 ,18 חלקות 7 עד 16, - 12158
במפה; כמסומן

48 כמסומן  ,43 37 עד 39, 33 עד 35, מחלקות 29 עד 31, פרט לחלקה 40 וחלק - 12164
במפה;

במפה; כמסומן 66 ,64 ,11 ,9 ,7 ,5 ,3 מחלקות 1, לחלק פרט - 12165

במפה; כמסומן (דרך) מחלקה 5 לחלקות 18 עד 24 וחלק פרט - 12166

במפה." כמסומן 20 ,17 ,5 מחלקות 2, חלקה 3 וחלק - 20364

(25 במאי 2005) התשס"ה באייר ט"ז
נס -פי פז ר פי או  (3-701 (חמ

הפנים שר                                                                                   

התשס"ה―2005 תיקון), עירון, (מעלה (ב) המקומיות המועצות צו

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

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

עירון. מעלה המקומית המועצה "(קכ)

עירון; מעלה מקומית מועצה - בעברית המועצה: שם

מועצה מקומית טלעת עארה. - בערבית    

הראשונה התוספת (תיקון המקומיות (ב) המועצות של צו פרסומו יום הקמתה: תאריך
התשנ"ז-1996. עירון), מעלה -

קרקע: רישום גושים וחלקות המועצה: תחום

20400 ,20346 ,20314 ,20313 ,20301 בשלמות: גושים

;20403 ,20402 ,20401 ארעיים: גושים

תחום  במפת מחלקות 14 עד 17 כמסומן 19 וחלק ,5 לחלקות 1 עד  פרט - 20293 גוש
הפנים  שר ביד 1:10,000 והחתומה מידה בקנה הערוכה עירון מעלה המקומית המועצה
הפנים במשרד מופקדים ממנה שהעתקים (2005 (25 במאי  ט"ז באייר התשס"ה ביום
עירון מעלה המקומית המועצה ובמשרד חיפה מחוז על הממונה במשרד בירושלים,

המפה); - (להלן

כמסומן ,34 ,31 ,29 ,28 ,24 ,19 ,5 מחלקות  וחלק  33 ,32 ,3 עד   1 חלקות  - 20397 גוש
במפה;

,32 ,31 ,21 17 עד 19, ,4 מחלקות 3, 40 וחלק ,33 22 עד 30, ,20 ,2 חלקות 1, - 20398 גוש
במפה; כמסומן 39 34 עד 37,

במפה; כמסומן 44 עד 47 מחלקות 39, 43 וחלק לחלקות 42, פרט - 20300 גוש

במפה; כמסומן 35 ,34 מחלקות 24 עד 26, 37 וחלק לחלקות 36, פרט - 20302 גוש

28 עד 31  ,25 ,22 ,21 מחלקות 15, 33 וחלק ,23 16 עד 19, חלקות 1 עד 10, - 20304 גוש
במפה; כמסומן

במפה; כמסומן 28 ,27 מחלקות 15, 30 וחלק חלקות 1 עד 14, - 20312 גוש

החלפת פרט (קכ)
הראשונה בתוספת

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

.165 עמ' התשנ"ז, ק"ת התשי"ג, עמ' 1174;  2



במפה; כמסומן מחלקה 30 23 עד 29 וחלק חלקות 15 עד 21, - 20315 גוש

במפה; כמסומן 19 ,16 ,14 ,7 מחלקות 5, 20 וחלק חלקות 8 עד 13, - 20347 גוש

במפה; כמסומן פרט לחלק מחלקה 41 - 20399 גוש

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

במפה; כמסומן 27 חלקות 7 עד 20, - 20715 גוש

במפה; כמסומן 36 ,25 ,22 מחלקות 21, 37 וחלק ,24 ,23 ,17 חלקות 1 עד 14, - 20716 גוש

60 כמסומן  ,55 ,49 ,48 מחלקות 28, 47 וחלק ,46 ,40 ,38 ,30 חלקות 5 עד 27, - 20718 גוש
במפה."

(25 במאי 2005) התשס"ה באייר ט"ז
נס -פי פז ר פי או  (3-701 (חמ

הפנים שר                                                                                   

התשס"ה―2005 תיקון), (פרדסיה, (ב) המקומיות המועצות צו

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

בחלק (מט), בפרט התשי"ג-21953, (ב), המקומיות המועצות לצו הראשונה בתוספת .1
וחלק   23 ,16-13 ,9" יבוא במפה" כמסומן 21 מחלקה  וחלק  23 ,16-13 ,9" החלקות, במקום

במפה". כמסומן 21 בגוש 8220 מחלקה

(22 במאי 2005) התשס"ה באייר י"ג
ס נ -פי פז ר פי או  (3-701 (חמ

הפנים שר                                                                                   

תיקון פרט (מט)
הראשונה בתוספת

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

.963 עמ' התשס"ד, ;189 עמ' התשכ"ג, ק"ת התשי"ג, עמ' 1174;  2
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