
רשומות

התקנות קובץ
8 בנובמבר 2005 6434 התשס"ו בחשון ו'

(תיקון), מיוחדים) צרכים למימון (תשלום ושיקום) (תגמולים במערכה שנספו חיילים משפחות תקנות

64   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ו-2005

65 התשס"ו-2005 . . . . . . . . . .   ציבורי), ממס רכישה למוסד (פטור ורכישה) מקרקעין (שבח, מכירה מיסוי תקנות

עילית)  עובד-פוריה נווה קטע 768: מצפה-פוריה; מס' הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך צו

66 התשס"ו-2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ק"מ 3.5), (ק"מ 2.5 -  

67   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ו-2005 הכרמל) (תיקון), העיריות (טירת אכרזת

68 התשס"ו-2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ,(2 (מס' תיקון) (חוף הכרמל, אזוריות) המקומיות (מועצות המועצות צו

78   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ו-2005 תיקון), אשר, (מטה אזוריות) (מועצות המקומיות המועצות צו

79 התשס"ו-2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   תיקון), (מזרעה, (ב) המקומיות המועצות צו

80 התשס"ו-2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (תיקון), העיריה) תחום (שינוי חיפה אכרזת

83 התשס"ו-2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ביטחון), ולשירות לבדיקות לרישום, (התייצבות ביטחון שירות צו

תיקוני טעויות

עמוד
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למימון (תשלום ושיקום) (תגמולים במערכה שנספו חיילים משפחות תקנות
התשס"ו-2005 (תיקון), מיוחדים) צרכים

(תגמולים  במערכה שנספו חיילים משפחות ו–37 לחוק לפי סעיפים 10ג בתוקף סמכותי  
של  והבריאות הרווחה העבודה ועדת ובאישור החוק), - (להלן התש"י-11950  ושיקום),

אלה: אני מתקין תקנות הכנסת,

(תשלום  ושיקום)  (תגמולים במערכה שנספו חיילים משפחות לתקנות   1 תקנה אחרי .1
יבוא: העיקריות), התקנות - (להלן התשמ"ד-21984 מיוחדים), צרכים למימון

"תוספת תגמול
מחוסר לשכול

הכנסה

לפי לתגמול הזכאי שהוא מקור מכל הכנסה מחוסר לשכול (א)  1א.
מיוחדים צרכים למימון חודשי לתגמול תוספת תשולם לחוק, 10(א)(2) סעיף

שקלים חדשים. 515 של החודשי) לתגמול התוספת - (להלן

לפי לתגמול הזכאי שהוא מקור מכל הכנסה מחוסר לשכול (ב)  
הוראות על פי החודשי לתגמול התוספת תשולם (ו) לחוק, עד 10(ב) סעיף

הענין. לפי האמור, הסעיף

מחוסר  - שהוא" מקור מכל הכנסה "מחוסר (א), משנה תקנת לענין (ג)  
- למעט הכנסה

[נוסח הלאומי הביטוח חוק  לפי  המשתלמת  זקנה מקצבת (1)
הביטוח הלאומי);  - חוק משולב], התשנ"ה-31995 (להלן

לחוק   261 סעיף לפי זקנה קצבת  בגיל  שאירים  מקצבת (2)
קצבת זקנה; לגובה עד - הביטוח הלאומי

הביטוח לחוק  ט'  פרק פי על המשתלמת נכות  מקצבת  (3)
הלאומי;

הביטוח לחוק  ד' פרק פי על המשתלמת ילדים מקצבת  (4)
הלאומי;

החוק; מתגמולים המשתלמים לפי (5)

(תגמולים  הנכים 5 לחוק סעיף לפי המשתלמים מתגמולים (6)
[נוסח משולב]4; התשי"ט-1959 ושיקום),

בריאות נזקי על כפיצוי המתקבלים תקופתיים מתשלומים (7)
הנאצים; רדיפות מחמת שנגרמו

לזוג  חדשים 500 שקלים על עולה שאינה שהוא מקור מכל (8)
שקלים חדשים לבודד. ו–400

לשכול  מענק
ילד לו שנולד

למענק זכאי השכול יהיה  הנספה,  פטירת לאחר  ילד  לשכול נולד 1ב.
- זו בתקנה חדשים; שקלים 15,000 של בסכום מיוחדים לצרכים

עוברית; רב לידה ובין יחיד ילד לידת בין - "לידה"

- בין יחיד ובין זוג שכולים". "שכול"

__________
.316 עמ' התשס"ד, 1 ס"ח התש"י, עמ' 162;

.782 עמ' התשס"א, ;1394 עמ' התשמ"ד, 2 ק"ת

.210 עמ' התשנ"ה, 3 ס"ח

.276 עמ' התשי"ט, 4 ס"ח

 הוספת תקנות
ו–1ב 1א
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יבוא: העיקריות לתקנות 2 תקנה במקום .2
השינויים שיחולו"שינוי סכומים ישתנו במועד ו–1ב 1א ,1 בתקנות הקבועים הסכומים .2

בו." השינויים שיעור ולפי בתגמול,

(2004 בינואר   1) התשס"ד  בטבת ז' ביום  ,4 תקנה למעט אלה תקנות של תחילתן .3 
התחילה). יום - (להלן

תהיה התחילה, יום עד (2003 בינואר   1) התשס"ג  בטבת כ"ז שמיום בתקופה 4. (א)
 1 בתקנה כנוסחה העיקריות לתקנות 1א האמור בתקנה אף על החודשי, התוספת לתגמול

חדשים.  300 שקלים של סכום אלה, לתקנות

ייזקפו  אלה, תקנות לפי להם שהוא זכאי התחילה, תשלומים יום ערב שכול קיבל (ב)  
אלה. לפי תקנות התשלומים חשבון אלה על תשלומים

(19 בספטמבר 2005) התשס"ה באלול ט"ו
פז מו ל  שאו  (3-1501 (חמ

הביטחון שר                                                                                   

ממס רכישה (פטור ורכישה) מכירה (שבח, מקרקעין  תקנות מיסוי
התשס"ו-2005 ציבורי), למוסד

ורכישה), מכירה (שבח, מקרקעין מיסוי לחוק ו–115(א) לפי סעיפים 9(ד) בתוקף סמכותי  
אלה: תקנות מתקין אני הכנסת, של הכספים ועדת ובאישור התשכ"ג-11963,

אלה - 1. בתקנות

לפקודה; (2)9 בסעיף כהגדרתו - ציבורי" "מוסד

רכישה; מס בתקנות שיעור - כהגדרתה מקומית" "רשות

רכישה), (מס ורכישה)  מכירה (שבח, מקרקעין מיסוי תקנות - רכישה" שיעור מס "תקנות
התשל"ה-21974.

רכישה, ברכישת ממס פטור יהיה ציבורי מוסד רכישה, מס שיעור בתקנות אף האמור על .2
המקרקעין כי המנהל שוכנע אם מקומית, מרשות או אחר ציבורי ממוסד במקרקעין זכות

כאמור בעתיד. אותו או ישמשו הציבורי במישרין המוסד משמשים את

(14 בספטמבר 2005) באלול התשס"ה י'
אולמרט אהוד  (3-232 (חמ

שר האוצר ממלא מקום                                                                                   
__________

1 ס"ח התשכ"ג, עמ' 405.

.140 עמ' התשל"ה, 2 ק"ת

2 החלפת תקנה

תחילה

מעבר הוראות

הגדרות

פטור ממס
למוסד רכישה

ציבורי
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מצפה-פוריה; :768 מס' הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך צו
התשס"ו-2005 2.5 - ק"מ 3.5), עובד-פוריה עילית) (ק"מ נווה קטע

אני ופיתוח), 11943, (הגנה הברזל ומסילות הדרכים סעיף 3 לפקודת לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: מצווה

האלה: והצמתים הדרך קטעי על תחול הפקודה (א) .1

/E=250971.13 ציון  בנקודת המתחיל מטרים  50 עד ברוחב הדרך קטע (1) 
בנקודת  והמסתיים הדרך) - מצפה-פוריה2 (להלן מס' 768: דרך על  N=737875.17 

הדרך; על E=250941.20 / N=738782.34 ציון

ציון  בנקודת עילית לפוריה הגישה  דרך עם  הדרך מתחברת שבו (2) הצומת
הדרך; על E=250962.20 / N=738162.97

/E=250962.20 ציון  בנקודת המתחיל מטרים  40 עד ברוחב הדרך קטע (3) 
ציון E=251040.64 / N=738110.24 על  בנקודת והמסתיים הדרך N=738162.97 על

עילית; לפוריה הגישה דרך

/E=251040.64 ציון  בנקודת המתחיל מטרים  20 עד ברוחב הדרך קטע (4)
/E=251077.33  ציון בנקודת לפוריה עילית והמסתיים הגישה דרך N=738110.24  על

עילית; לפוריה הגישה דרך על N=738072.23

ציון  בנקודת עובד לנווה  הגישה דרך  עם הדרך מתחברת  שבו (5) הצומת
הדרך; על E=251010.36 / N=738492.97

/E=251010.36 ציון  בנקודת המתחיל מטרים  30 עד ברוחב הדרך קטע (6)
   E=250949.40  /  N=738478.40 ציון  בנקודת והמסתיים הדרך על  N=738492.97

עובד. לנווה הגישה דרך על

בתוספת  המפורטים ובחלקות בגושים עוברים והצמתים הדרך ושטח גבולות (ב)  
מידה 1:2,500 והחתומה  בקנה כ\8020 הערוכה מספר במפה אדום בצבע זיהוי, לשם והמסומנים,

המפה). (להלן - (18 בספטמבר 2005) התשס"ה באלול י"ד ביום התחבורה שר בידי

יהדות רח' בע"מ, בישראל לדרכים הלאומית החברה - מע"צ במשרדי נמצא המפה העתק .2
בשעות ,03-7355444 בטלפון מראש, בתיאום בו רשאי לעיין מעוניין וכל יהודה, אור ,29 קנדה

הרגילות. העבודה

       תוספת
  (סעיף 1(ב))

חלקותגושים חלקות שלמותחלקי

15321106 ,103 ,101 ,99 ,87 ,81 ,61

15322,110 ,107 ,106 ,102 ,30 ,20 ,7
,121 ,120 ,118 ,116 ,114 ,112

142 ,126 ,124 ,123

128 ,103 

__________
.74 עמ' התשי"א, ס"ח ;40 עמ' ,1 תוס' 1 ע"ר 1943,

2 ק"ת התש"ך, עמ' 1026. 

הפקודה תחולת
הדרך   על

לעיין רשות
במפה
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חלקותגושים חלקות שלמותחלקי

15323,226 ,225 ,223 ,222 ,220 ,219
228

217

15329267

(18 בספטמבר 2005) התשס"ה באלול י"ד

שטרית מאיר   
(3-162 (חמ

התחבורה שר                                                                                   

התשס"ו-2005 (תיקון), הכרמל) (טירת העיריות אכרזת
החקירה  ועדת של בתסקיר עיון לפקודת העיריות1 ולאחר סעיף 8 לפי סמכותי בתוקף  

לאמור: מכריז אני האמור, הסעיף להוראות בהתאם

יבוא: התוספת במקום התשנ"ב-21992, הכרמל), (טירת העיריות באכרזת .1
"תוספת

,10723-10721 ,10717 ,10716 ,10714 ,10713 ,10690 ,10688-10686 ,10679-10674 גושים
בשלמותם; - 12300 ,11069 ,10728-10726

מוסדר; לא - 12540 גוש

ארעיים; - 12708  ,12704-12701 גושים

;18 ,17 חלקות 2, - 10568 גוש

עיריית  שיפוט  תחום במפת כמסומן   2 מחלקה  וחלק  15 ,13-10 חלקות  -  10569 גוש
ביום  הפנים שר ביד והחתומה  1:10,000 מידה בקנה הערוכה  הכרמל  טירת
במשרד מופקדים ממנה שהעתקים ,(2005 בספטמבר   11) התשס"ה באלול  ז'
הכרמל טירת עיריית ובמשרד חיפה, מחוז על הממונה במשרד ירושלים,  הפנים,

המפה); - זה בפרט (להלן

במפה; כמסומן 68 ,54 מחלקות 53, לחלקות 65-55 וחלק פרט - 10689 גוש

במפה; כמסומן מחלקה 104 102 וחלק ,98 ,95 ,80 ,20 15 עד 17, חלקות 6, - 10707 גוש

במפה; כמסומן 19 מחלקות 17, 69 וחלק ,68 לחלקות 16 עד 18, פרט - 10725 גוש

במפה; כמסומן 19 מחלקות 17, וחלק לחלקות 5-1  פרט - 10729 גוש

במפה; כמסומן 23 ,21 ,16 מחלקות 2, 20-17 וחלק ,4 חלקות 1, - 11359 גוש

חלקה 121; - 12250 גוש

במפה; כמסומן 17 ,16 מחלקות 3, 22-20 וחלק ,5 ,2 חלקות 1, - 12270 גוש

במפה; כמסומן מחלקה 5 11-9 וחלק ,7 לחלקות 6, פרט - 12278 גוש

במפה." כמסומן חלק מחלקה 1 - 12294 גוש

(11 בספטמבר 2005) באלול התשס"ה ז'

ס נ -פי פז ר פי או   
(3-1926 (חמ

הפנים שר                                                                                   
__________

.197 עמ' חדש 8, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

.1247 עמ' התשנ"ז, ;666 עמ' התשנ"ו, 2 ק"ת התשנ"ב, עמ' 1480;

התוספת החלפת
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תיקון) הכרמל, (חוף אזוריות) (מועצות המקומיות המועצות צו   
התשס"ו-2005 ,(2 (מס'

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: (כה) פרט

"(כה)
הכרמל חוף

 1:30,000 של בקנה מידה הכרמל הערוכה חוף האזורית מפת המועצה - "מפה" זה,  בפרט
ממנה ושהעתקים ,(2005 (11 בספטמבר  התשס"ה ז' באלול ביום שר הפנים ביד והחתומה
המועצה ובמשרד  חיפה, מחוז  על הממונה במשרד  ירושלים, הפנים,  במשרד מופקדים 

כרמל. עין הכרמל, חוף האזורית

א' טור

ב' טור

קרקע רישום וחלקות גושים

אורן 12283,בית ,12281 ,12280 ,12276 ,12275 ,11738 ,11737 ,10692 גושים
בשלמותם; - 12291

במפה; כמסומן חלק מחלקה 72 - 10531 גוש

כמסומן   52 ,51 ,48 ,47 ,44-35 ,33 ,30 מחלקות  חלק  -  10552 גוש
במפה;

במפה; כמסומן 27 ,22 מחלקות 18, 29 וחלק ,23 חלקות 19, - 10553 גוש

;31 ,29-26 חלקות 5-1, - 10554 גוש

כמסומן   20 ,18 ,17 ,13 ,11 ,5 ,4 מחלקות 1, לחלק פרט - 10673 גוש
במפה;

במפה; כמסומן 53 מחלקות 51, לחלק פרט - 10691 גוש

במפה; כמסומן 80 ,72 מחלקות 1, 75 וחלק ,73 חלקות 46, - 10694 גוש

במפה; כמסומן 22 מחלקות 17, חלק - 10696 גוש

במפה; כמסומן 66 ,62 ,60 מחלקות 59, חלק - 11736 גוש

;101-99 ,91-89 ,87 ,86 ,69-53 לחלקות 51-15, פרט - 11739 גוש

במפה; כמסומן חלק מחלקה 25 - 11943 גוש

במפה; כמסומן 26 מחלקות 25, חלק - 11960 גוש

חלקות 18-6; - 12282 גוש

במפה; כמסומן 2 מחלקות 1, לחלק פרט - 12285 גוש

במפה; כמסומן 4 מחלקות 3, לחלק פרט - 12287 גוש

במפה; כמסומן פרט לחלק מחלקה 1 - 12289 גוש

במפה; כמסומן 15 פרט לחלק מחלקות 13, -  12290 גוש

פרט החלפת
בתוספת (כה)

הראשונה

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

. 559 עמ' התשס"ה, ;186 עמ' התשס"ד, ;1569 עמ' התשנ"ה, ;1470 עמ' התשכ"ט, 2 ק"ת התשי"ח, עמ' 1256;
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א' טור

ב' טור

קרקע רישום וחלקות גושים

חנניה בשלמותו;בית - 10182 גוש

במפה; כמסומן 32 ,30 ,20 ,15 ,14 מחלקות 3, לחלק פרט - 10197 גוש

105 כמסומן  ,6 ,5 ,3 מחלקות 2, 8 וחלק ,7 לחלקות 4, פרט - 10198 גוש
במפה;

22 כמסומן  ,19-15 ,10 ,4 מחלקות  23 וחלק ,8 חלקות  - 10972 גוש
במפה;

שלמה 11349,בת ,11348 ,11347 ,11346 ,11345 ,11344 ,11343 ,11342 ,11341 גושים
,11963 ,11962 ,11961 ,11801 ,11800 ,11355 ,11353 ,11352 ,11351 ,11350

בשלמותם; - 11972

 82 ,81 ,31 ,30 ,28 ,26 מחלקות  וחלק  29 לחלקה  פרט  -  11799 גוש
במפה; כמסומן

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

במפה; כמסומן חלק מחלקה 8 - 12384 גוש

כרמל 11899,גבע ,11849 ,11847 ,11846 ,11845 ,11844 ,11843 ,11840 גושים
בשלמותם; - 11902 ,11900

במפה; כמסומן מחלקות 5-3 חלק - 10560 גוש

במפה; כמסומן 25 ,22 ,20 ,16 מחלקות 13, חלק - 10565 גוש

במפה; כמסומן 19 מחלקות 17-15, חלקה 18 וחלק - 10566 גוש

במפה; כמסומן 4 מחלקות 1, חלק - 10992 גוש

במפה; כמסומן 29 מחלקות 7-5, וחלק  4 חלקות 3, - 11769 גוש

,87 ,74 ,73 ,17 ,15-6 מחלקות 2, 86 וחלק חלקות 72-58, - 11770 גוש
במפה; כמסומן 88

במפה; כמסומן 31 מחלקות 30, חלק - 11773 גוש

במפה; כמסומן חלק מחלקה 163 - 11841 גוש

במפה; כמסומן פרט לחלק מחלקה 2 - 11901 גוש

בשלמותו;דור - 10941 גוש

כמסומן   23 ,22 ,19 ,11-6 ,3 מחלקות  וחלק  20 חלקה  -  10588 גוש
במפה;

במפה; כמסומן 12 מחלקות 11, חלק - 10589 גוש

במפה; כמסומן חלק מחלקה 159 - 10937 גוש

במפה; כמסומן פרט לחלק מחלקה 39 - 10939 גוש

במפה; כמסומן מחלקה 93 חלקה 90 וחלק - 10949 גוש
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קרקע רישום וחלקות גושים

במפה;דור כמסומן פרט לחלק מחלקה 107 - 10966 גוש

במפה; כמסומן 9 ,8 ,6 ,3 מחלקות 2, חלק - 10969 גוש

במפה; כמסומן 4 מחלקות 3, לחלק פרט - 11004 גוש

במפה; כמסומן 7 ,6 פרט לחלק מחלקה 2, - 11005 גוש

במפה; כמסומן מחלקות 14-12 לחלק פרט - 11175 גוש

הבונים

החותרים

במפה; כמסומן 18 ,16 ,6 ,5 מחלקות 1, חלק - 10587 גוש

  24 ,23 ,13 ,8-5 מחלקות 1, 16-14 וחלק חלקות 12-9, - 10968 גוש
במפה; כמסומן

במפה; כמסומן 76 מחלקות 29, לחלק פרט - 10975 גוש

במפה; כמסומן 13 ,6 מחלקות 3, לחלק פרט - 10988 גוש

במפה; כמסומן 7 ,5 ,3 מחלקות 2, חלקה 8 וחלק - 10989 גוש

במפה; כמסומן חלק מחלקה 89 - 10996 גוש

 32 ,28 ,21-14 ,2 ,1 מחלקות וחלק ,30 ,13-4 חלקות  -  11001 גוש
במפה; כמסומן

מחלקות וחלק ,63-60 ,58 ,55-52 ,49-34 חלקות 17-2, - 11002 גוש
במפה; כמסומן 64 ,57 ,56 ,50 ,32-18

41 כמסומן  ,39 מחלקות 34-21, פרט לחלקה 42 וחלק - 11003 גוש
במפה;

,91 ,89 ,81 ,79 ,63 מחלקות 19-17, חלקות 102-99 וחלק - 11803 גוש
במפה; כמסומן 94

בשלמותם; - 10719 ,10718 ,10706 גושים

במפה; כמסומן 53 מחלקות 28-15, חלק - 10551 גוש

;30 ,25 ,24 חלקות 6, -  10554 גוש

;18 ,17 לחלקות 2, פרט - 10568 גוש

במפה; כמסומן 6 מחלקות 2, לחלקות 13-10 וחלק פרט - 10569 גוש

כמסומן   80 ,25 ,16 מחלקות  וחלק  40 ,36 ,1 חלקות  -  10704 גוש
במפה;

מחלקה  102 וחלק ,98 ,95 ,80 ,20 ,17-15 לחלקות 6, פרט - 10707 גוש
במפה; כמסומן 104

גלים בשלמותו;כפר - 10724 גוש

כמסומן   20 ,15-1 מחלקות  וחלק  69 ,19-16 חלקות  -  10725 גוש
במפה;
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ב' טור

קרקע רישום וחלקות גושים

מהר"ל 12006,כרם ,12004 ,12003 ,12002 ,12000 ,11999 ,11848  ,11356 גושים
,12015 ,12014 ,12013 ,12012 ,12011 ,12010 ,12009 ,12008 ,12007
,12026 ,12023 ,12022 ,12021 ,12020 ,12019 ,12018 ,12017 ,12016
,12036 ,12034 ,12033 ,12032 ,12031 ,12030 ,12029 ,12028 ,12027

בשלמותם; - 12048 ,12047 ,12046 ,12045 ,12044

;15-13 ,11 ,10 ,2 חלקות 1, - 11354 גוש

במפה; כמסומן פרט לחלק מחלקה 9 - 11992 גוש

במפה; כמסומן חלק מחלקה 4 - 11993 גוש

במפה; כמסומן חלק מחלקה 1 - 12001 גוש

במפה; כמסומן 89 ,88 מחלקות 86, לחלק פרט - 12005 גוש

;59 ,56-52 ,42 לחלקות 32-21, פרט - 12024 גוש

במפה;  38 כמסומן מחלקות 8-3, 2 וחלק חלקות 1, - 12025 גוש

בשלמותם;מאיר שפיה - 11802 ,11330 גושים

;19 ,14 ,12 ,7 חלקות 5, - 11329 גוש

במפה; כמסומן מחלקה 27 35 וחלק חלקות 26-24, - 11331 גוש

במפה; כמסומן מחלקה 10 חלקה 1 וחלק - 11332 גוש

מחלקה 20; 10-8 וחלק חלקות 4-2, - 11333 גוש

;17 ,16 ,13 חלקות 1, - 11334 גוש

במפה; כמסומן 5 מחלקות 1, לחלק פרט - 11790 גוש

במפה;מגדים כמסומן 53 מחלקות 28-15, לחלק פרט - 10551 גוש

52 כמסומן  ,51 ,48 ,47 ,44-35 ,33 מחלקות 30, לחלק פרט - 10552 גוש
במפה;

27 כמסומן  ,22 מחלקות 18, 29 וחלק ,23 לחלקות 19, פרט - 10553 גוש
במפה;

חלקות 23-9; - 10554 גוש

במפה; כמסומן חלק מחלקה 6 - 10569 גוש

במפה; כמסומן 20 ,4 מחלקות 1, חלק - 10673 גוש

במפה; כמסומן 64 לחלקות 63, פרט - 10700 גוש

מיכאל בשלמותם;מעגן - 10971 ,10187 גושים

במפה; כמסומן 30 ,20 ,15 ,14 מחלקות 3, חלק - 10197 גוש

חלקה 2; - 10218 גוש

במפה; כמסומן 33 מחלקות 30, חלק - 10956 גוש

במפה; כמסומן 20 ,5 מחלקות 4, פרט לחלקה 6 וחלק - 10970 גוש
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מיכאל 22 מעגן ,19-15 ,10 ,4 מחלקות  וחלק  23 ,8 לחלקות  פרט -  10972 גוש
במפה; כמסומן

,22 ,14 ,13 מחלקות 9, 12-10 וחלק לחלקות 8-6, פרט - 10973 גוש
במפה; כמסומן 29 ,24

צבי בשלמותם;מעיין - 10955 ,10946 ,10945 ,10194 גושים

מחלקות  35 וחלק ,32-30 ,28 ,19 ,17 ,16 ,14-12 חלקות 1, - 10191 גוש
במפה; כמסומן 3 ,2

 50 ,48 ,46 ,43-39 ,37 ,35 ,32-30 ,28 ,22 ,21 חלקות 1, - 10195 גוש
במפה; כמסומן 3 מחלקה וחלק

במפה; כמסומן פרט לחלק מחלקה 39 - 10939 גוש

  123 ,121 מחלקות  וחלק  129 ,87 ,27 ,26 לחלקות  פרט - 10947 גוש
במפה; כמסומן

מחלקה 56  81-76 וחלק ,74 ,73 ,65 ,61 חלקות 47-36, - 10948 גוש
במפה; כמסומן

במפה; כמסומן מחלקה 93 פרט לחלקה 90 וחלק - 10949 גוש

במפה; כמסומן פרט לחלק מחלקה 52 - 10952 גוש

במפה; כמסומן 33 מחלקות 30, לחלק פרט - 10956 גוש

במפה; כמסומן 20 ,5 מחלקות 4, חלקה 6 וחלק - 10970 גוש

 29 ,24 ,22 ,14 ,13 מחלקות 9, 12-10 וחלק חלקות 8-6, - 10973 גוש
במפה; כמסומן

במפה; כמסומן 7 ,6 מחלקות 2, חלק - 11005 גוש

במפה; כמסומן 26 מחלקות 3, 36 וחלק ,27 חלקות 1, - 11276 גוש

במפה; כמסומן 35 מחלקות 30, חלק - 11300 גוש

חלקות 25-10; - 11319 גוש

ים בשלמותם;נווה - 10995 ,10994 ,10993 ,10991 ,10990 ,10547 גושים

במפה; כמסומן 4 מחלקות 1, חלק - 10543 גוש

במפה; כמסומן מחלקה 67 41 וחלק חלקות 40, - 10545 גוש

כמסומן   11-7 מחלקות  וחלק  27 ,24 ,14-12 חלקות  -  10546 גוש
במפה;

;57-53 ,45 ,43 לחלקות 41-28, פרט - 10548 גוש

במפה; כמסומן 21-18 מחלקות 1, חלק - 10968 גוש

במפה; כמסומן 4 מחלקות 1, לחלק פרט - 10992 גוש

במפה; כמסומן מחלקות 9-2 חלק - 11770 גוש

במפה; כמסומן 40 מחלקות 20-2, חלק - 11771 גוש

במפה; כמסומן חלק מחלקה 163 - 11841 גוש
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בשלמותו;נחשולים - 10935 גוש

18-12 כמסומן  ,8 ,7 ,5 מחלקות 1, 27-19 וחלק חלקות 10, - 10587 גוש
במפה;

23 כמסומן  ,22 ,11-6 מחלקות 3, לחלקה 20 וחלק פרט - 10588 גוש
במפה;

 15 ,14 ,12 ,11 מחלקות 8-6, 16 וחלק ,13 ,10 חלקות 9, - 10589 גוש
במפה; כמסומן

במפה; כמסומן 2 מחלקות 1, לחלק פרט - 10936 גוש

במפה; כמסומן פרט לחלק מחלקה 159 - 10937 גוש

במפה; כמסומן 66 מחלקות 60, לחלק פרט - 10943 גוש

במפה; כמסומן מחלקה 25 27 וחלק לחלקות 26, פרט - 10964 גוש

במפה; כמסומן חלק מחלקה 107 - 10966 גוש

במפה; כמסומן 9 ,8 ,6 ,3 מחלקות 2, לחלק פרט - 10969 גוש

במפה; כמסומן 4 מחלקות 3, חלקה 2 וחלק - 11004 גוש

במפה; כמסומן מחלקות 14-12 חלק - 11175 גוש

במפה; כמסומן 44 ,33 ,31 מחלקות 28, חלק - 11789 גוש

במפה; כמסומן חלק מחלקה 1 - 11790 גוש

עציון 11955,ניר ,11954 ,11953 ,11951 ,11950 ,11949 ,11948  ,11944 גושים
 12284 ,12042 ,11998 ,11997 ,11996 ,11995 ,11994 ,11959 ,11958 ,11957

בשלמותם; -

73 כמסומן  ,72 מחלקות 68, 70 וחלק ,64 ,19 חלקות 15, - 10531 גוש
במפה;

במפה; כמסומן מחלקה 18 חלקות 8-1 וחלק - 10532 גוש

לחלקות 8-3; פרט - 10559 גוש

במפה; כמסומן 17 ,13 מחלקות 11, חלק - 10673 גוש

במפה; כמסומן 53 מחלקות 51, חלק - 10691 גוש

במפה; כמסומן חלק מחלקה 23 - 11773 גוש

במפה; כמסומן פרט לחלק מחלקה 25 - 11943 גוש

חלקות 64-59; - 11945 גוש

במפה; כמסומן 71 ,69 ,66 מחלקות 5, לחלק פרט - 11952 גוש

במפה; כמסומן 3 מחלקות 1, 4 וחלק חלקה 2, - 11956 גוש

,26 ,25 מחלקות 21-19, 33-30 וחלק לחלקות 22, פרט - 11960 גוש
במפה; כמסומן 35 ,29

במפה; כמסומן חלק מחלקה 9 - 11992 גוש
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עציון במפה;ניר כמסומן פרט לחלק מחלקה 4 - 11993 גוש

במפה; כמסומן פרט לחלק מחלקה 1 - 12001 גוש

במפה; כמסומן 2 מחלקות 1, חלק - 12285 גוש

במפה; כמסומן 15 מחלקות 13, חלק - 12290 גוש

11796,עופר ,11795 ,11794 ,11793 ,11792 ,11791 ,11788 ,11787 ,11786 גושים
בשלמותם; - 11804 ,11798 ,11797

במפה; כמסומן חלק מחלקה 3 - 10589 גוש

במפה; כמסומן 2 מחלקות 1, חלק - 10936 גוש

במפה; כמסומן 11 מחלקות 7, 10 וחלק חלקות 9, - 10989 גוש

במפה; כמסומן חלק מחלקה 2 - 11001 גוש

 58 ,44 ,33 ,31 מחלקות 28, לחלקות 53-49 וחלק פרט - 11789 גוש
במפה; כמסומן

;82 ,81 ,31 ,30 ,28 מחלקות 26, חלקה 29 וחלק - 11799 גוש

,81 ,79 ,63 מחלקות 19-17, לחלקות 102-99 וחלק פרט - 11803 גוש
במפה; כמסומן 94 ,91

מחלקה 90; חלקה 93 וחלק - 12005 גוש

איילה 18-15 עין ,13 ,8 ,5 מחלקות 1, 14 וחלק ,12 ,11 ,9 חלקות 4, - 10587 גוש
במפה; כמסומן

15 כמסומן  ,14 ,11 ,8-6 מחלקות 3, 5 וחלק ,2 חלקות 1, - 10589 גוש
במפה;

במפה; כמסומן חלק מחלקה 13 - 10968 גוש

במפה; כמסומן חלק מחלקה 76 - 10975 גוש

,28 ,21-14 ,2 מחלקות 1, 59 וחלק ,31 ,29 חלקות 27-22, - 11001 גוש
במפה; כמסומן 32

 64 ,57 ,56 ,50 ,32-18 מחלקות  וחלק  51 ,33 חלקות  -  11002 גוש
במפה; כמסומן

במפה; כמסומן 41 ,39 מחלקות 34-21, חלק - 11003 גוש

במפה; כמסומן מחלקה 58 חלקות 53-49 וחלק - 11789 גוש

בשלמותם;עין–הוד - 11947 ,11946 ,11939 גושים

כמסומן   78 ,76 מחלקות  וחלק  64-59 לחלקות  פרט -  11945 גוש
במפה;

במפה; כמסומן 71 ,69 ,66 מחלקות 5, חלק - 11952 גוש

במפה;עין–חוד כמסומן 3 מחלקות 1, חלק - 11956 גוש
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כרמל בשלמותם;עין - 11772 ,10558 גושים

חלקה 181; - 10545 גוש

;75-69 חלקות 54, - 10548 גוש

חלקות 8-3; - 10559 גוש

במפה; כמסומן מחלקות 5-3 לחלק פרט - 10560 גוש

במפה; כמסומן 25 ,22 ,20 ,16 מחלקות 13, לחלק פרט - 10565 גוש

כמסומן   19 ,17-15 מחלקות וחלק ,18 לחלקה  פרט  -  10566 גוש
במפה;

כמסומן   31 ,30 ,23 ,14 ,13 ,5 ,4 מחלקות  לחלק פרט -  11773 גוש
במפה;

במפה; כמסומן חלק מחלקה 163 - 11841 גוש

35 כמסומן  ,29 ,21 מחלקות 20, 33-30 וחלק חלקות 22, - 11960 גוש
במפה;

10537,עתלית ,10536 ,10535 ,10534 ,10533 ,10530 ,10529 ,10528 ,10527 גושים
,10697 ,10586 ,10561 ,10557 ,10544 ,10542 ,10541 ,10540 ,10539 ,10538

בשלמותם; - 12576 ,11779 ,11528 ,11415

,56, 55 ,45 ,40-34 ,31-28 ,25 ,24 ,11 ,7-1 חלקות  -  10531  גוש
;71 ,68 ,67 ,60-58

מחלקה 18 כמסומן  27-19 וחלק ,17-14 ,12 ,11 חלקות 9, - 10532 גוש
במפה;

במפה; כמסומן 4 מחלקות 1, לחלק פרט - 10543 גוש

181 כמסומן  מחלקה 67, 181 וחלק ,41 לחלקות 40, פרט - 10545 גוש
במפה;

מחלקות 11-7 כמסומן  27 וחלק ,24 לחלקות 14-12, פרט - 10546 גוש
במפה;

;57-53 ,45 ,43 חלקות 41-28, - 10548 גוש

;18 מחלקות 5, חלק - 10673 גוש

80 כמסומן  ,72 מחלקות 1, 75 וחלק ,73 לחלקות 46, פרט - 10694 גוש
במפה;

במפה; כמסומן 22 מחלקות 17, לחלק פרט - 10696 גוש

80 כמסומן  ,25 מחלקות 16, 40 וחלק ,36 לחלקות 1, פרט - 10704 גוש
במפה;

במפה; כמסומן 14 ,13 ,5 מחלקות 4, חלק - 11773 גוש
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א' טור

ב' טור

קרקע רישום וחלקות גושים

בשלמותם;צרופה - 11784 ,10996 גושים

 24 ,23 ,21-18 ,8-5 מחלקות 1, 22 וחלק ,17 חלקות 4, - 10968 גוש
במפה; כמסומן

במפה; כמסומן חלק מחלקה 29 - 10975 גוש

במפה; כמסומן 13 ,6 מחלקות 3, חלק - 10988 גוש

במפה; כמסומן 7 ,5 ,3 מחלקות 2, חלקה 4 וחלק - 10989 גוש

כמסומן   29 ,7-5 מחלקות  וחלק  4 ,3 לחלקות  פרט -  11769 גוש
במפה;

,74 ,73 ,17 מחלקות 15-2, 86 וחלק לחלקות 72-58, פרט - 11770 גוש
במפה; כמסומן 88 ,87

40 כמסומן  ,22 39-23 וחלקי חלקות 20-2, חלקות 21, - 11771 גוש
במפה;

במפה; כמסומן חלק מחלקה 2 - 11901 גוש

במפה; כמסומן 89 ,88 מחלקות 86, חלק - 12005 גוש

212,קיסריה ,209 ,207-199 ,196-142 ,140 ,134-7 חלקות  -  10611  גוש
במפה; כמסומן מחלקה 215 397-378 וחלק ,375-217

חלקה 6; - 10612 גוש

מחלקה 93  173 וחלק ,171-121 ,113-94 חלקות 92-6, - 10613 גוש
במפה; כמסומן

מחלקה 75 כמסומן  88 וחלק ,85-78 ,76 חלקות 74-4, - 10616 גוש
במפה;

במפה; כמסומן חלק מחלקה 2 - 10619 גוש

פרט לחלקה 304; - 10620 גוש

במפה; כמסומן חלק מחלקה 3 - 10626 גוש

במפה; כמסומן חלק מחלקה 4 - 10627 גוש

במפה; כמסומן חלק מחלקה 4 - 10628 גוש

במפה; כמסומן חלק מחלקה 1 - 10633 גוש

;286-119 ,114 חלקות 112-6, - 10634 גוש

במפה; כמסומן 15 מחלקות 13, חלקות 7-4 וחלק - 10638 גוש

חלקה 2; - 10640 גוש

במפה; כמסומן חלק מחלקה 1 - 10641 גוש
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א' טור

ב' טור

קרקע רישום וחלקות גושים

ים כמסומן שדות  105 ,6 ,5 ,3 מחלקות  וחלק  8 ,7 ,4 חלקות  -  10198 גוש
במפה;

במפה; כמסומן מחלקה 9 חלקה 2 וחלק - 10612 גוש

במפה; כמסומן חלק מחלקה 1 - 10619 גוש

במפה; כמסומן 2 מחלקות 1, חלק - 10623 גוש

במפה; כמסומן מחלקה 12 7 וחלק ,5 חלקות 3, - 10624 גוש

במפה; כמסומן 9 מחלקות 6-4, חלק - 10625 גוש

במפה; כמסומן מחלקה 3 5 וחלק ,4 ,2 חלקות 1, - 10626 גוש

במפה; כמסומן 2 מחלקות 1, חלק - 10636 גוש

במפה; כמסומן חלק מחלקה 1 - 10637 גוש

במפה;  חלק מחלקה 13 כמסומן - 10638 גוש

בשלמותם; - 10670 ,10669 גושים

חלק מחלקה 215; - 10611 גוש

במפה; כמסומן מחלקה 9 6 וחלק לחלקות 2, פרט - 10612 גוש

במפה; כמסומן מחלקה 93 חלקה 172 וחלק - 10613 גוש

במפה; כמסומן חלק מחלקה 5 - 10614 גוש

במפה; כמסומן חלק מחלקה 175 - 10615 גוש

במפה; כמסומן מחלקה 75 חלקה 77 וחלק - 10616 גוש

במפה; כמסומן חלק מחלקה 26 - 10617 גוש

במפה; כמסומן מחלקה 1 חלקה 2 וחלק - 10619 גוש

חלקה 304; - 10620 גוש

במפה; כמסומן מחלקה 3 חלקה 2 וחלק - 10621 גוש

במפה; כמסומן מחלקות 3-1 חלק - 10623 גוש

במפה; כמסומן חלק מחלקה 12 - 10624 גוש

במפה; כמסומן 9 מחלקות 6-4, 8 וחלק ,7 חלקות 3-1, - 10625 גוש

במפה; כמסומן חלק מחלקה 3 - 10626 גוש

במפה; כמסומן פרט לחלק מחלקה 4 - 10627 גוש

במפה; כמסומן חלק מחלקה 4 - 10628 גוש

במפה; כמסומן חלק מחלקה 1 - 10633 גוש

חלקה 116; - 10634 גוש

במפה; כמסומן 2 מחלקות 1, חלקות 5-3 וחלק - 10636 גוש
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א' טור

ב' טור

קרקע רישום וחלקות גושים

ים במפה;שדות כמסומן חלק מחלקה 1 - 10637 גוש

במפה; כמסומן 15 מחלקות 13, חלק - 10638 גוש

כמסומן   133 ,132 ,99 ,97 ,2 מחלקות  וחלק  98 חלקה  -  10639 גוש
במפה;

במפה." כמסומן חלק מחלקה 1 - 10641 גוש

(11 בספטמבר 2005) באלול התשס"ה ז'

ס נ -פי פז ר פי או  (3-136 (חמ

הפנים שר                                                                                   

תיקון), אשר, (מטה אזוריות) (מועצות המקומיות המועצות צו
התשס"ו-2005

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

התשי"ח-21958, בפרט (נח) - אזוריות), (מועצות המקומיות המועצות לצו הראשונה בתוספת .1
בסיון התשס"ה (14 ביוני  ז' ביום שר הפנים "והחתום ביד אחרי (1) בהגדרה "מפה",
י"ח באלול התשס"ה ביום הפנים שר ביד החתום בתשריט יבוא "וכפי שתוקנה "(2005

(22 בספטמבר 2005)";

יבוא: "עברון" היישוב בטור ב' לצד המתואר השטח במקום (2)

במפה;"החלקות כמסומן מחלקה 11 בגוש 18144 13 וחלק ,12

במפה; כמסומן מחלקה 26 בגוש 18159 24 וחלק ,23 ,18 ,16 ,9

115 בגוש  ,106 ,99 ,12 124 וחלקי חלקות 11, ,102 ,97 ,95 ,24 ,20 ,19
במפה; כמסומן 18161

במפה; כמסומן 13 בגוש 18483 ,11 חלקות חלקי

במפה; כמסומן מחלקה 12 בגוש 19937 35 וחלק ,34

במפה; כמסומן 17 בגוש 19938 ,16 ,2 חלקות חלקי

29 בגוש 19945 כמסומן  22 עד 24, 22 וחלקי חלקות 18 עד 20, ,21
במפה;

,17 ,13 21 עד 25 וחלקי חלקות 8, ,19 14 עד 16, 9 עד 12, 4 עד 7, ,2 ,1
במפה; כמסומן 26 בגוש 19947 ,20 ,18

19 בגוש 19948  ,15 21 וחלקי חלקות 13, ,20 16 עד 18, ,14 2 עד 12,
במפה; כמסומן

במפה"; כמסומן 9 בגוש 19951 ,2 חלקות חלקי

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

.814 עמ' התשס"ה, ;189 עמ' התשס"ב, ;735 עמ' התשס"א, 2 ק"ת התשי"ח, עמ' 1256;

תיקון פרט (נח)
הראשונה בתוספת
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יבוא: לצד היישוב "רגבה" ב' השטח המתואר בטור במקום (3)

במפה;"החלקות כמסומן 52 בגוש 18138 56 וחלקי חלקות 27,

31 וחלקי חלקות  ,30 25 עד 28, ,23 ,19 ,17 12 עד 14, 7 עד 10, 2 עד 5,
במפה; כמסומן 24 בגוש 18482 20 עד 22, ,18 ,16 ,15 ,11

,35 ,34 ,32 ,31 ,26 ,21 ,19 ,18 ,13 ,11 ,10 33 וחלקי חלקות 8, ,28 ,9
במפה; כמסומן 18483 בגוש

במפה." כמסומן 10 בגוש 19951 ,9 4 עד 7, 3 וחלקי חלקות 2,

(22 בספטמבר 2005) התשס"ה באלול י"ח

נס -פי פז ר פי או   
(3-701 (חמ

הפנים שר                                                                                   

התשס"ו-2005 תיקון), (מזרעה, (ב) המקומיות המועצות צו

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

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

מזרעה המועצה המקומית "(קטז)

(2 באפריל 1996) התשנ"ו בניסן י"ג הקמתה: תאריך

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

תחום  במפת 26 כמסומן ,4 מחלקות 3, 27 עד 30 וחלק ,25 ,23 חלקות 5 עד 18, - 18137 גוש
שר  ביד 1:5,000 והחתומה של מידה בקנה המקומית מזרעה הערוכה המועצה שיפוט
במשרד מופקדים ממנה שהעתקים (22 בספטמבר 2005), התשס"ה י"ח באלול ביום הפנים
המועצה ובמשרד עילית,  נצרת הצפון, מחוז על הממונה במשרד ירושלים,  הפנים

- המפה); (להלן המקומית מזרעה

71 וחלק  ,69 ,66 ,62 57 עד 60, ,55 ,54 39 עד 51, 32 עד 36, 22 עד 26, חלקות 1 עד 19, גוש18138 -
במפה; כמסומן 64 ,56 מחלקות

במפה; כמסומן 10 מחלקות 5, חלק - 18144 גוש

במפה; כמסומן 18 מחלקות 13, חלק - 19947 גוש

בנוי מזרעה." שטח כמסומן במפה; 10 ,9 4 עד 7, מחלקות 2, 11 וחלק חלקות 8, - 19951 גוש

(22 בספטמבר 2005) התשס"ה באלול י"ח

נס -פי פז ר פי או   
(3-701 (חמ

הפנים שר                                                                                   
__________

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

.925 עמ' התשנ"ו, 2 ק"ת התשי"ג, עמ' 1174;

פרט החלפת
לתוספת (קטז)

הראשונה
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התשס"ו-2005 (תיקון), העיריה) תחום (שינוי חיפה אכרזת

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

יבוא: העיריה), התשל"ו-21976, תחום (שינוי לאכרזת חיפה 1 סעיף במקום .1
תחום "שינוי
חיפה עיריית

כלהלן: וחלקות גושים כולל חיפה עיריית יהיו שתושביו האזור .1

חיפה  עיריית במפת  כמסומן  69 ,5 ,3 חלקות  לחלקי  פרט  -  10427 גוש
באלול  ז' ביום הפנים שר ביד 1:15,000 והחתומה של מידה בקנה הערוכה
במשרד מופקדים ממנה ושהעתקים ,(2005 בספטמבר   11) התשס"ה
חיפה עיריית ובמשרדי חיפה הממונה על מחוז במשרדי ירושלים,  הפנים,

המפה); - (להלן

מחלקה 2204 כמסומן  1201 עד 1237 וחלק חלקות 220 עד 242, - 10444 גוש
במפה;

בשלמותם; - 10680 עד 10685 גושים

במפה; כמסומן (דרך) ו–19 מחלקות 17 חלקות 1 עד 5 וחלק - 10729 גוש

בשלמותם; - 10732 עד 10751 ,10730 גושים

בשלמותו; - מוסדר) (לא 10752 גוש

בשלמותו; - 10753 גוש

בשלמותם; - מוסדרים) (לא 10755 ,10754 גושים

בשלמותם; - 10757 ,10756 גושים

בשלמותו; - מוסדר) (לא 10758 גוש

בשלמותם; - 10759 עד 10770 גושים

בשלמותם; - מוסדרים) (לא 10772 ,10771 גושים

בשלמותם; - 10773 עד 10798 גושים

בשלמותו; - מוסדר) (לא 10799 גוש

בשלמותם; - 10804-10800 גושים

בשלמותו; - מוסדר) (לא 10805 גוש

בשלמותם; - 10806 עד 10808 גושים

בשלמותם; - מוסדרים) (לא 10809 עד 10813 גושים

בשלמותם; - 10814 עד 10819 גושים

במפה; כמסומן פרט לחלקה 1 - 10820 גוש

1 החלפת סעיף

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

.295 עמ' התשס"א, 2 ק"ת התשל"ו, עמ' 1914;
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בשלמותם; - מוסדרים) (לא 10819 עד 10821 גושים

בשלמותו; - 10822 גוש

בשלמותם; - מוסדרים) (לא 10824 ,10823 גושים

בשלמותם; - 10825 עד 10827 גושים

בשלמותו; - מוסדר) (לא 10828 גוש

בשלמותם; - 10839 עד 10842 ,10830 ,10829 גושים

בשלמותם; - מוסדרים) (לא 10844 10831 עד 10842, גושים

בשלמותם; - 10846 ,10845 גושים

בשלמותם; - מוסדרים) (לא 10847 עד 10863 גושים

בשלמותו; - 10864 גוש

בשלמותם; - מוסדרים) (לא 10865 עד 10869 גושים

בשלמותם; - 10871 ,10870 גוש

בשלמותו; - מוסדר) (לא 10872 גוש

בשלמותם; - 10873 עד 10878 גושים

בשלמותם; - מוסדרים) (לא 10879 עד 10882 גושים

בשלמותם; - 10884 עד 10893 ,10882 ,10881 גושים

בשלמותם; - מוסדרים) (לא 10894 ,10892 ,10885 גושים

בשלמותם; - 10895 עד 10926 גושים

במפה; כמסומן מחלקה 1 ימי) - חלק 10928 (גוש גוש

בשלמותם; - 10930 ,10929 גושים

בשלמותם; - 11187 עד 11202 ,11115 ,11112 גושים

53 עד 55  32 עד 46, ,29 ,27 ,24 ,23 ,12 ,11 ,8 חלקות 1 עד 3, - 11203 גוש
במפה; כמסומן 6 ,4 מחלקות וחלק

במפה; כמסומן מחלקה 1 ו–7 וחלק חלקות 6 - 11205 גוש

במפה; כמסומן חלק מחלקה 16 - 11209 גוש

במפה; כמסומן ו–9 מחלקות 4 6 וחלק חלקות 5, - 11210 גוש

בשלמותם; - 11211 עד 11215 גושים

52 עד 61; חלקות 46, - 11221 גוש

במפה; כמסומן 32 ,31 מחלקות 3, 34 וחלק ,33 חלקות 30, - 11222 גוש
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בשלמותם; - 11273 ,11270 ,11251 ,11238 גושים

 23 ,21 ,16 מחלקות 2, 17 עד 20 וחלק ,4 לחלקות 1, פרט - 11359 גוש
במפה; כמסומן

בשלמותו; 11362- גוש

במפה; כמסומן מחלקות 12 עד 14 17 וחלק -11382 חלקות 11, גוש

בשלמותם; - 11547 עד 11549 ,11539 גושים

142 עד 150 והחלק  51 עד 79, לחלקות 33 עד 48, פרט - 11563 גוש
במפה; כמסומן (דרך) 141 ,136 המזרחי של חלקות

בשלמותם; - 11566 ,11565 גושים

במפה; כמסומן 6 מחלקות 5, 154 וחלק לחלקות 153, פרט - 11567 גוש

בשלמותם; - 11569 ,11568 גושים

97 עד 126, 93 עד 95, ,67 ,41 30 עד 39, ,28 ,27 ,2 חלקות 1, - 11570 גוש
במפה; כמסומן (דרך) מחלקה 22 144 (דרך), 145 וחלק 128 עד 142,

בשלמותם; - 11578 עד 11582 11571 עד 11576, גושים

,179 ,178 ,176 95 עד 101, 33 עד 56, לחלקות 2 עד 30, פרט - 11583 גוש
במפה; כמסומן (דרכים) 185 ,94 מחלקות 91, 186 וחלק 181 עד 183,

בשלמותם; - 11584 עד 11587 גושים

במפה; כמסומן פרט לחלק מחלקה 33 - 11588 גוש

בשלמותם; - 11610 11601 עד 11605, גושים

במפה; כמסומן חלקה 5 - 11625 גוש

בשלמותם; - 11629 עד 11665 גושים

(דרכים); 124 עד 126 חלקות 41 עד 123, - 11666 גוש

בשלמותם; - 11673 ,11672 גושים

במפה; כמסומן מחלקה 1 ימי) - חלק 11674 (גוש גוש

במפה; כמסומן מחלקה 1 ימי) - חלק 11675 (גוש גוש

11696 עד  11689 עד 11691, 11685 עד 11687, 11681 עד 11683, גושים
בשלמותם; - 11880 ,11879 ,11729 ,11728 ,11720 ,11719 ,11698

(דרך); 132 ,131 ,130 ,125 חלקות 43 עד 78, - 11881 גוש

מחלקות  93 עד 96 וחלק 44 עד 58, 22 עד 27, חלקות 1 עד 6, - 11882 גוש
במפה; כמסומן 97 עד 99

במפה; כמסומן חלק מחלקה 1 - 11892 גוש

בשלמותו; - 11893 גוש
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פרט לחלקה 121; - 12250 גוש

בשלמותם; - 12252 ,12251 גושים

(דרך); 5 ,4 חלקות 1, - 12253 גוש

בשלמותם; - 12254 עד 12264 גושים

במפה; כמסומן 75 (דרך), 76 ,5 חלקות 1, חלקי - 12267 גוש

בשלמותם; - 12288 ,12286 ,12268 גושים

במפה; כמסומן חלק מחלקה 1 - 12294 גוש

 - 12487 12477 עד 12485, ,12450 ,12447 ,12326 ,12324 ,12316 גושים
בשלמותם; - 12499 12496 עד 12498, ,12493

פי על המבוטל חיפה עיריית של הגבול שבין הים חוף לאורך שטחים
לבין התשל"ו-1976, (תיקון), העיריה) תחום (שינוי חיפה אכרזת

במפה." כחול בקו המסומן הגבול

(11 בספטמבר 2005) באלול התשס"ה ז'

ס נ -פי פז ר פי או   
(3-1926 (חמ

הפנים שר                                                                                   

ולשירות ביטחון), לבדיקות לרישום, (התייצבות שירות ביטחון  צו
התשס"ו-2005                    

משולב],  [נוסח ביטחון שירות ו–34 לחוק 27 ,13 ,12 ,5 ,4 לפי סעיפים 3, בתוקף סמכותי  
מצווה לאמור: אני החוק), (להלן - התשמ"ו-11986

זה - 1. בצו

אישה למעט אישה נשואה, אישה - גבר או תושב קבוע - אזרח ישראלי או רישום" "בר
י"ט יום לבין (12 בספטמבר 1988) התשמ"ט א' בתשרי יום בין שנולד לילד - אם או  הרה

(5 באפריל 1989), שני התאריכים בכלל;                           התשמ"ט ב' באדר

חייב אל או לבר–רישום המיועדת  מטעמו  או פוקד של  בכתב הודעה  - אישית" "הודעה
בתעודת ההתייצבות נרשמת אישית, לו והנמסרת מילואים שירות חייב סדיר או שירות

אליו בדואר; או נשלחת שלו

אחד מאלה: שהוא עולה - סדיר" "חייב בשירות

התשמ"ח באדר כ"ט יום לבין התשל"ו (1 באפריל 1976) בניסן א' יום בין שנולד (1) גבר
סדיר; שירות שירת בכלל, שטרם התאריכים שני (18 במרס 1988),

באדר כ"ט יום לבין (1979 (29 במרס  התשל"ט  בניסן א' יום בין שנולדה (2) אישה
סדיר; שירות שירתה שטרם בכלל, התאריכים שני (18 במרס 1988), התשמ"ח

הרופאים פקודת לפי ברפואה לעסוק מורשה להיות הזכאי או המורשה גבר (3)
לפי  שיניים ברפואת לעסוק או הרופאים), פקודת - התשל"ז-21976 (להלן חדש],  [נוסח

__________
1 ס"ח התשמ"ו, עמ' 107.

.549 עמ' חדש 30, נוסח ישראל, מדינת 2 דיני

הגדרות
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השיניים),  רופאי פקודת - התשל"ט-31979 (להלן חדש], השיניים [נוסח רופאי פקודת
התשל"ו ב'  באדר כ"ט  יום לבין  (1971 במרס   27) התשל"א בניסן א' יום בין  שנולד

סדיר; שירות שירת שטרם בכלל, התאריכים שני (31 במרס 1976),

אחד מאלה: שהוא עולה מילואים" - "חייב בשירות

ב' באדר כ"ט יום לבין (1954 בינואר   1) התשי"ד  בטבת כ"ו יום בין שנולד (1) גבר
סדיר; בשירות חייב ואינו בכלל, התאריכים שני (31 במרס 1976), התשל"ו

או הרופאים פקודת לפי ברפואה לעסוק מורשה להיות זכאי או המורשה גבר (2)
התשי"א בניסן א'  יום בין  שנולד  השיניים,  רופאי פקודת  לפי  שיניים  ברפואת   לעסוק

בכלל; התאריכים שני התשי"ד (31 בדצמבר 1953), בטבת כ"ה יום (7 באפריל 1951) לבין

מילואים; בשירות או חייב סדיר בשירות חייב או בר–רישום אדם שהוא - לשירות" "מועמד

הרה אישה נשואה, אישה למעט אישה - או גבר תושב קבוע, או ישראלי אזרח - "עולה"
ואין ברשומות זה צו פרסום יום לפני קבוע לתושב או ישראלי לאזרח שהיה - לילד ואם

ביטחון. משירות פטור שהוא המעידה תעודה בידו

בהודעה שהודיעו לו ובזמן ולבדיקות במקום להתייצב לרישום נקרא מועמד לשירות כל .2
אישית.

הודעה התשס"ו (29 באוקטובר 2005) בתשרי עד יום כ"ו לשירות, שלא קיבל מועמד 3. כל
כמפורט אזורית, גיוס בלשכת ולבדיקות לרישום להתייצב בזה נקרא ,2 בסעיף כאמור אישית

8.00 בתאריך הקבוע בטבלה שלהלן:  בשעה בתוספת,

לידה ולבדיקותתאריך לרישום התייצבות מועד

נשיםגבריםלביןבין

דגבא

התשמ"ט בתשרי א'
(12 בספטמבר 1988)

התשמ"ט בתשרי ט"ו
(26 בספטמבר 1988)

התשס"ו בתשרי כ"ז
(30 באוקטובר 2005)

התשס"ו בחשון י"ח
(20 בנובמבר 2005)

התשמ"ט בתשרי ט"ז
(27 בספטמבר 1988)

התשמ"ט בתשרי ל'
(11 באוקטובר 1988)

התשס"ו בתשרי כ"ח
(31 באוקטובר 2005)

התשס"ו בחשון י"ט
(21 בנובמבר 2005)

התשמ"ט בחשון א'
(12 באוקטובר 1988)

התשמ"ט בחשון ט"ו
(26 באוקטובר 1988)

התשס"ו בתשרי כ"ט
(1 בנובמבר 2005)

התשס"ו בחשון כ'
(22 בנובמבר 2005)

התשמ"ט בחשון ט"ז
(27 באוקטובר 1988)

התשמ"ט בחשון ט'
(9 בנובמבר 1988)

התשס"ו בתשרי ל'
(2 בנובמבר 2005)

התשס"ו בחשון כ"א
(23 בנובמבר 2005)

התשמ"ט בכסלו א'
(10 בנובמבר 1988)

התשמ"ט בכסלו ט"ו
(24 בנובמבר 1988)

התשס"ו בחשון א'
(3 בנובמבר 2005)

התשס"ו בחשון כ"ב
(24 בנובמבר 2005)

התשמ"ט בכסלו ט"ז
(25 בנובמבר 1988)

התשמ"ט בכסלו כ"ט
(8 בדצמבר 1988)

התשס"ו בחשון ד'
(6 בנובמבר 2005)

התשס"ו בחשון כ"ה
(27 בנובמבר 2005)

התשמ"ט בטבת א'
(9 בדצמבר 1988)

התשמ"ט בטבת ט"ו
(23 בדצמבר 1988)

התשס"ו בחשון ה'
(7 בנובמבר 2005)

התשס"ו בחשון כ"ו
(28 בנובמבר 2005)

התשמ"ט בטבת ט"ז
(24 בדצמבר 1988)

התשמ"ט בטבת כ"ט
(6 בינואר 1989)

התשס"ו בחשון ו'
(8 בנובמבר 2005)

התשס"ו בחשון כ"ז
(29 בנובמבר 2005)

__________
.614 עמ' ,32 נוסח חדש ישראל, 3 דיני מדינת

לרישום התייצבות
לפי ולבדיקות
הודעה אישית

לרישום התייצבות
לפי ולבדיקות שלא

הודעה אישית
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לידה ולבדיקותתאריך לרישום התייצבות מועד

נשיםגבריםלביןבין

דגבא

התשמ"ט בשבט א'
(7 בינואר 1989)

התשמ"ט בשבט ט"ו
(21 בינואר 1989)

התשס"ו בחשון ז'
(9 בנובמבר 2005)

התשס"ו בחשון כ"ח
(30 בנובמבר 2005)

התשמ"ט בשבט ט"ז
(22 בינואר 1989)

התשמ"ט בשבט ל'
(5 בפברואר 1989)

התשס"ו בחשון ח'
(10 בנובמבר 2005)

התשס"ו בחשון כ"ט
(1 בדצמבר 2005)

התשמ"ט א' באדר א'
(6 בפברואר 1989)

התשמ"ט א' באדר ט"ו
(20 בפברואר 1989)

התשס"ו בחשון י"א
(13 בנובמבר 2005)

התשס"ו בכסלו ג'
(4 בדצמבר 2005)

התשמ"ט א' באדר ט"ז
(21 בפברואר 1989)

התשמ"ט א' באדר ל'
(7 במרס 1989)

התשס"ו בחשון י"ב
(14 בנובמבר 2005)

התשס"ו בכסלו ד'
(5 בדצמבר 2005)

התשמ"ט ב' באדר א'
(8 במרס 1989)

התשמ"ט ב' באדר ט"ו
(22 במרס 1989)

התשס"ו בחשון י"ג
(15 בנובמבר 2005)

התשס"ו בכסלו ה'
(6 בדצמבר 2005)

התשמ"ט ב' באדר ט"ז
(23 במרס 1989)

התשמ"ט ב' באדר כ"ט
(5 באפריל 1989)

התשס"ו בחשון י"ד
(16 בנובמבר 2005)

התשס"ו בכסלו ו'
(7 בדצמבר 2005)

מילואים או סדיר בשירות חייב (18 בדצמבר 2005)עולה התשס"ו בכסלו י"ז

לא לשירות ביטחון וכושרו כושרו קביעת לשם לבדיקות מועמד לשירות שהתייצב כל .4
לו שהודיעו ובמועד במקום כושרו בדיקות לשם קביעת להשלמת להתייצב בזה נקרא נקבע,

או מטעמו. הוועדה הרפואית ראש בידי יושב בהודעה חתומה

בתמוז התשס"ו (11 ביולי 2006) ט"ו עד לא קיבל 4, אשר בסעיף כאמור לשירות מועמד כל .5
לשירות כושרו לקביעת להשלמת הבדיקות להתייצב נקרא בזה סעיף, באותו כאמור הודעה
(12 ביולי 2006), התשס"ו בתמוז ט"ז ביום כמפורט בתוספת, אזורית, גיוס בלשכת ביטחון

 .8.00 בשעה

ביטחון לפי לשירות לקוראו רשאי שפוקד מי לרבות לשירות, כשר שנמצא כל בר–רישום .6
אישית,  בהודעה לו שהודיעו ובזמן במקום סדיר, לשירות להתייצב בזה נקרא 12 לחוק, סעיף

לסעיף 2 לחוק.  ובהתאם העברי, הלוח 18 לפי לגיל הגיע להתייצבות שנקבע בזמן אם

אישית הודעה (2008 באוגוסט   7) התשס"ח  באב ד' יום עד קיבל שלא בר–רישום, 7. כל
בתוספת, כמפורט אזורית, גיוס בלשכת סדיר לשירות להתייצב בזה נקרא ,6 בסעיף כאמור

.8.00 בשעה (8 באוגוסט 2008), התשס"ח באב ה' ביום

הודעה התשס"ח (14 באוגוסט 2008) באב י"א עד יום קיבלה אישה, שלא בר–רישום, 8. כל
אזורית, כמפורט גיוס לשירות סדיר בלשכת להתייצב נקראת בזה ,6 בסעיף כאמור אישית

.8.00 בשעה (15 באוגוסט 2008), התשס"ח באב י"ב ביום בתוספת,

שפוקד לשירות, לרבות מי כשר שנמצא מילואים שירות חייב וכל חייב שירות סדיר כל .9
ביטחון במקום  לשירות להתייצב בזה 12 לחוק, נקרא סעיף לפי ביטחון לשירות לקוראו רשאי

אישית. שהודיעו לו בהודעה ובזמן

התייצבות
בדיקות להשלמת

אישית הודעה לפי

התייצבות
בדיקות להשלמת
הודעה לפי שלא
מועמד - אישית

לשירות

התייצבות
לפי סדיר לשירות

הודעה אישית

התייצבות
סדיר לשירות

הודעה לפי שלא
גברים אישית
בר–רישום -

התייצבות
סדיר לשירות

הודעה לפי שלא
אישית נשים
בר–רישום -

לשירות התייצבות
הודעה לפי ביטחון

אישית
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באדר כ"ח יום  עד קיבל לא אשר  מילואים, שירות חייב וכל  סדיר שירות חייב  כל .10
לשירות להתייצב בזה נקרא ,9 בסעיף כאמור אישית הודעה (2006 במרס   28) התשס"ו
(29 במרס 2006), התשס"ו באדר כ"ט ביום בתוספת, כמפורט אזורית, גיוס בלשכת ביטחון

.8.00 בשעה

תוספת
(3 (סעיף

האזוריות: הגיוס לשכות

קראון). (על יד השומר תל - מחנה השומר תל

העיריה). (מול 12 כיאם אל עומר רח' - חיפה

ברוך). מקור (שכונת 103 רש"י - רח' ירושלים

.22 ושם רח' יד שבע - באר

נצרת. רח' - טבריה

(7 באוגוסט 2005) התשס"ה באב ב'

                                                                                                       (3-241 (חמ

, אלוף משנה י ובסק וג ר ר                                                                אמי

                                                                        ראש מנהל הגיוס, פוקד

          אגף כוח אדם

תיקוני טעויות

,6419 התקנות בקובץ שפורסמו התשס"ה-2005, תרופות) (תיקון), הרוקחים (חדרי בתקנות (1)
."(2 מס' "(תיקון להיות במקום "(תיקון)" צריך התקנות, של בשמן ,944 עמ' התשס"ה,

(3-557 (חמ

התשס"ו, ,6428 התקנות בקובץ שפורסמה התשס"ו-2005, (אגרות), המידע חופש בהודעת (2)
להיות "83.00". "82.00" צריך בטור "בשקלים חדשים", במקום ,(1)1 בסעיף ,10 עמ'

(3-2916 (חמ

דפוס טעות תיקון

התשס"ה-2005, תיקון), עומר, המקומית (המועצה (ב) המקומיות המועצות בצו
המקומית להבים" המועצה במקום "(עב) ,741 עמ' התשס"ה, ,6391 התקנות בקובץ שפורסם

עומר". המקומית המועצה "(עב) להיות צריך

(3-701 (חמ

התייצבות
ביטחון לשירות

הודעה לפי שלא
אישית - חייב

שירות סדיר
שירות וחייב

מילואים


